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•ıu~ara ıeuftalade Zftl ftanunu C Karne ile ekmek tevzi:in iki: gono ::J 

D
.. ,. ·ı . bu gece de 12 ye 
un mec ıse verı en genı k d 

zam lô.gilıasının esasları a ar çalışacaklar 
Zamlar vergi kesilmeden verilecek ve Dün ekmek boldu, karnesi olan 

rahatça ekmeğini aldı 
borq lqbı de haciz edll•tyecek 

Soğuk mıntakalardaki memurlara aynca mahrukat bedeli verilecek 
Ankara. 14 (Hu-t) -

Memur ve mu.tahdemlere veri.. 
lecek fevkalade zam hakkında. 
ki kanun li.yiha'Jlnl hükumet 
bu akıtam Büyük Millet Mec1i. 
•İne tevdi etmıttir. Ali.kah en
cümenlere havale ~dilçn bu iL 
yiba eaularını ehemmiyetine 
mebni bildiriymum: 

Madde 1 - Aıağıdaki ya.. 
zıh ietihka.klara fevk,.llde hal. 
lerin devamı ınücldetince, ay. 

Bu sabahki 
haberler 

.Japonlar ..... , ... 
151B.m 
meıalede 

Kambin ıehri 
zaptedildi 

bk tutan 170 liraya kadar o. 
tanlar jçin veqri ve tekalld tev
kif~h ç.ıktıktan eonraki ita 
mikbarının yüzde yinniai; ay. 
hk tutan 1 70 liredan yukarı 
olan1ar için vergi ve tekaüd 
tevftdfatı çıkbktan eonraki ita 
miktarına yüzde on bet nla. 
betinde zam yapılmıttır. 

Zam ıörecekler 
1 - 3'65 6, 3661 ve 3659 

aayılı kanunlarda maaflı ve da.. 

... 

imi Gcredi memuriyet derece.. 
leri için te.bit olunan aylık, 
maaı ve 6cret tucar~arınıa. 

2 - 3173 eayıh kanuna 
baih bir ve 2 n:.ımaralı def. 
terler.de yazıla aybldarın lcı.. 
dem zammı dahil olerak balii 
~J'daıiu miktarlar-. 

3 - Birinci fıkrada yazılı 
kanun1ar hiitümlerine tlbl da .. 
ire ve müeee.eaelerden verilen 

(Devamı 5 inci aayfada) 

, tJsüialtda J&PoDlann taa"'- ıettlklerl Peleraeü 
........ "... ........ .... (llpla ~--) 

11r glade Karnelerinizden yalnız 
~.:;.-:.• bir tek kupon kestiriniz 

çocak 
lfükaç gün evvel Gebzede yapi. 

lan bir eürek avında çok pyanl 
dikkat bir hadise ol.11ut. 1 3 yatlL 
rında bir çocuk tek bqına birkaç 
domuzla dövü,erek. bunlardan 8 ini 
öldünnilftür. 

Verilen malômata göı e hldiH 
töyle cereyan etmiftir: 

(Deftmı 1 IDcıl earlada) 

Bir lngiliz gazetesi 
diyor kt: 

"italyayı ezmenin 
tam sırasıdır,, 

Karneler ay başında değiştiril~ediği taktirde 
Şubabn 13 üne ·kadar muteber olacaklar 

Gazete mihverin 
Malta adasına hücum 

111• -''Is we ı .ıapoalal' ihtimalini 
... kuvvetli görüyor 

A 1
••. 11111 Din bnelerlle fJnaJanlaa ............ Ge01* ........... 

• er a811 apara lald.ra. ıs <A.A.> - Londrada Çl,. eeıırıımme diln sabahtan lt!l>aren tıtıtın 13 Une tadar mutıebtr olac&ktır 
'l'dcyo, 11 <Ankara r&d:VOIU> - Ja. kim JDvıeain8 Staodard yazcbtı bir m&. I bülılkı fıruılarda karne ile ekmelr. tn Ka 1 lar . ~lu dUn Sm.ı~ura 110 idlometre ıı 

1 
raldaşırer ~ 11a1tfo aduın:ı kartı )'&pılmH.. ıııline baolanmıotır. Bnelce evlern; rR8 1 lmlJIQ lft 

:-e':!!.,~~D.&D Eambln phrbı1 iJ.. tebll er ta oluı mıllfıMıali h~Y" bUcumlanııın bnM!ılleri datJ.tılan V&t.andlllar dUn ' zı'yetı" -- ım1 bir buta !aıueaıtin!D bqle;ıcıcı fırmlara mUracaat. ederek tupon mu. c. 
Felemenk Jllndlııtanmda oJmMıııı llmhrıemel sörmektedir. Hbllinde ePıet a:mıeı&l'dır. Alibdar. Dl.lll fıruılar önünde i&dlhun oım... 

Loııdra. 11 <A.A.) - Sarawak •• O Malaka cı·varında .-ı: ~1!~~~~ ::.· • her 9ıt.1mal• karii phr1n ,anıa ~ ~ bulun&n v•tAndlfl&r fL P9Maıem Borneoaund& fiddetl1 oarPıt.. ''Sı·ngapura 5 ... .......... e-.. ~ yf1sde bet f.u1a un ,.._ r • UVY ... ırarlel! ve bübJJ.uct.uı I'&. 
IDal&r .,,._ıılmaöadJl', JlpODlar il. lıilll ,_,'"Mı acıma IUDlan demtıılt. mllleıd!r. Bu .aretle bol ekmet oıta • b&ID& ~terkli &lmlflardır. AnClllt 

-.ıı am.oc1a ıldddi ~ J I . birMk şahı·rler ...,. nJmat " ...... l'lndeaberi flı'IDWr o.. ımabte1if tıebebıerıe a.nıeıer1n: aıu.u.. 
dftllm eılmettedil'llr apon avvaresı yv J1M pl1nce bql~ca ..-. 9imdl lliGJ:ıde eOrGlea iwHbemda. IW' bJ J&n bitOC* kimleler'11 karne t.ıem.in1 loSa . I I idi RuiUIDe1 lmnftlcmııi draUe mnek " lllMIUltU'. .. nalıiıe mDcUlrl11t•er.ne mtracaaıı.n 

--~ ~ laaur Hi işgal adi . &--. tıımett'r. • ~ D&bJ7elerbı ana oot b.i~ba 
~· ~~:.: ruz e ,, ...:---=:..:: .. ..::::: Kuponlar 11111 Usileoek 1 '*::....... ,_. _,,, ... · 
~ taTIP 78DJ m1*faa mat. _ - ÜDIDf& Bull'ad& adllld'U• 1a:adı9 :a.a tırmıar dtbı vatarul•t1tnn e1 .. IDIBllıhı:fnln --. de eııtıı.urı.a ._. ,. •alan ,.._. BuD'laJClaD s· l .f (AA.) _ Ordu ~ H <A.A.> ·-Mal_. ~ taümıd9h '1l "''ada n bani1ı1tta tim .. JeJndelr:l ~ ıanı 14 dine lll -..tııe ~ •"mmuaıtur. 
bir tlllDI da )'01de ~. ıqapar. _ .. ı i · • c. ea-.. Jr mdeH ~ dlDWı'Or • di ._ _.a1ıdır. adar olan ~lan bmlll• • ...,.., Btr bıa kiımleler enıeıc-t hio ite 

Ye lıava kun.uer umum• aarar. 1 ımou. ~ iQmenillcl9l arta b.. a.ı it t.it&ltta eoma bu llbalardr. ıan da ralms a7Ul ıt lııctl ıQnUne '9J1IWllıe ftrlll9mllllfler. butları cai 

Lo dr 
lre • afılsJart taıalmdan Salı slati 'il...., ı.a 1mn111er, PahaD8 _. .. -lll91'k• .. .- t.ıacat oıan tunretıeı1iD!lıin • W.MP'MF •nde " &dttll1erin1 • ~ n eye il • dilen teblii: . ııGDde ~ ..... ~ii· !.._ PuUt1e ıönderilmest m11D*Un oıa.. :1 = tu!n~eP.!1:=:ar olarak ;vumam11ıaıııır. 21uı vatan~ 

1 
• • k'da 100 &..• lnaUiz bombarchman tanarelerı balW nehrfniııı tlmal ID7lsmda er .. e .. ,.Attııtır. • llnn da lııar!eıerı tendileri evlerıncl• 

OJBIS 
1110 12-13 Sonklamı ıec•i Sinsora iL ...-ıe ~ ~ dlru Jlrll>'rD .Ja.. 81,..u..le Maltada 14 tehlike.,_., meımt diril . ~nıem1')ır ve ımnıara buhmlNd*J&n ıotn tmnat cttnıı lnra.. 

homi>anlıman etmitler. pm tıt~ bısills tunıet.ıeriDi tadt Landra 15 (A.A.) - DG MaL ıc.b edm tıelıle&ıt ppmıflardı!'. lnJamamıetır. Bu sebe'blerie bme a''-

AI k 
• tuyonunu , ftDllıMtlr. n A7 batma tadar vetlwıt,m Jeni mlJUl)anıı ~ıia ta!mıunalarmı 

man as eri dir. Hedefe 'bırkaç to!' 'bomba .•tı~ Japmlar, buaUD artı& ~adaıı tada 14 hava tehlikesi 1.-retl ve.. tıarne l'81dlli takdirde &&meler aJ b&. mtn iOln dtllı batan nahl1'8Jerde •
mlflır. Hatt& 7a)qn bınalarda ınfı.. tflOell ma dalSlnn dotuaunda mtuıtm rlhnittir. _. dlllleC*. 1.ıme.n 1rameıer eu.. <Denat ı 1ncı1 ..,_..., 

1'°' 
tehlikede mi? llklar =·· .... -- bir-=-~.:=:· lllllU 

Rus tebliii Medin • c Aallerl wulpt :::ı - Refah hadisesi Bir manifatura muhtekiri 
tehrinin geri alındıjın• ~~ ~, ~= nç sene moddeUe snrunn 
........ ~i'.~~iy0.:_ _.. Şark cephesindeki harekat _ =:. _ ..... cezasına çarpdırıldı 
:.==:=~~: tahminlere aykm eekilde ~~;-l,;J,=:::::= ruıda bulunan 11Jo.ooo kadar Aluıan 'l ..... """ -- ·- - Diyarbakıra sürülecek olan muhtekir 

?~~;.-_::· cereyanda devam ediyor = ~~~ aym zamanda ı.ooo lira ajır para 
c1an babledümı uecıtn. MaJoJarosıa. S&Uet ArıUnın teıırıı ın.auıı17e1.lermiJl cezasına mahkum oldu 
~ tO kilometre sarbıııda Yazan : Emekli General K. o. ~ ~ ...:-=ır·, .. . . . . 

Sovrei &ebllil etlerin bu • tıemel del1Jdlr, d!Je bu suali b!r de kiflUk bir t&bltikat encOmenl ıesk!l e.. Küllıyetll . mık.tanla manıfatura ierınde ma~ .-:ttıiıcıı ve nokaaa 
11ıoako1a. 11 \ı\.A,) - Bu 68bebkl 80D bir 71-zımır.da SOVJ phMi Üllll cevllb 'f'mldttHt. dilecelt~. Bu encQmaıın ıörecetl ltl.. efYUlDl fahit flptla •tmaktan fatura Vel'dıiını delillerle aabit 

&o~~ remıl ~eblitl: ıüıı bemıen bütOD prJt b~ ö'4ı~ .ADcılk. ~ cepht!lindetl h&d:leler mn a.ı:tne Mectı. 1ttJ1 rey lle tal*L maznun, Çiçekpazarında Fındk.b.. sörmiiftilr. 
14 Dnun.uaanid1J ir.tAatımız garba rinde t1rlfDLlf olduk'-~ewıde tam ~ ıbllımfnlerimilıe a1tın dQfecek b1l' Ut 1~ tefkUAtı eaulye ve &dliY• yan hanıııda toptancl tilccar Saba. Neticede, mulıteklr tücca 3 

doiru ıerıemet.e devam etmiıleroir. ti t,aamıs vıe taJdb oıınaJarl Jhtimali fl!ldlde oereran etmeldı! oldl*lan ol.. encUmeDleriD4en mUteşettilı btr heye. tay ve Avram bllklar1ndaki lhtiki.r ne müddetle Diyaııbakır r .. .._ 
&olertnde Kedin ıi!brl bulunan birçok maıııullıe mııvat~* ua1 ll)l'lllUf ve Al. hetle bu INlil I01'UP cevabım wrm1' tıe vereoeMfr, Tahkikat he;veıt bu me.. davası uliye 2 ncı cezada düo ne. ve 1000 Ura ağır a ıursQa 
'-ler ıert alınmıştır, ft1' lllıJdU', dife bır ı o~ ~-~ retınen f&1'k ~ 8e1e etnıtmd& hmtQmettn bütan wsai,. ticeye vaımJiltlr mahkUm. edil para cezuına 

indirilen ~toi1'8r mazı ordUeUo :na\ . ııtı wsı • de vuiıret pae a'Jdı'11-n&QWD11. rani Wndell iııltlfade edeoeli lil>l Yavm ye Mahkeme, ~Nlardan S.batayuı tlereaiae kar erek. .malın da •U.... 
· Vlll 

15 
CAnlcara radyosu> _ ötre l!Jeti J:lıUebll~ d v.e w ne So'97et tıa.ammu duımuıt, ne de bM'1m IDl!lllleleNıde otdutu libl lillum H Bale lmni d ~nl b' çlu A ar verıhniıtir. Dilen 

lllldltine Pire Kınmla RU4lar ~ ;veıtinl ~~~US\· e.. AJmuılar IDUh&b etm1I otdutlan be ~ ma .... '!*lf ve alMradU' uan ı-Lıt a-:ia e2 1-ia u u dır ~1=:..li~i.~ hldiee ile allkua ıL 
"-tıan -..tna ~Ols iııdlr .. ~ ~t • -'* m.m-a ı IUl ..,.._, ftlriBell llMcvab •ll1'tbilecettll'. --. '61• ~ra ._ ıu ...... -'~• Hıaet •tmlftiı. 
...... cltllıdill ~ '~ 



Hergün ~ Resimli B•Jraleı 
-·-Karne ile ekmek 

J~ flZiinin ilk gününde 
.'Jlüşahtdeler, 
D.işürıc.eler 

\. Ekrem UpJdraif 

D ün lstanbul ~chrinu~ eknıck 
ılk def• olarak k.arM ile 

dagıt.l<iı. 
Kendi hesabıma bu usulden da. 

lll)'l en 'küçük bir d=diıg.inlik bile 
duymadıjımı öa aöz oluak. kay • 
dedeyim. 

Karnelerimiz bir gün evvelinden 
getirılmittir. 

Sabahleyin erlenclen matad cL. 
mekçımiz kaplıyı ~iarıık karneleri. 
mizi İstedi, ..-erdik. ikı •at eonra 
ayın 14 üncü gününiı gösteren ko. 
ponunu lcest1.ııroi1ı elu:ıeklcrimizle 
birlıkte İade etti. 

/ 

ION POSYA 

=m Üç de'Uird11 insan 

, 

Sa h11 htıını Sa hıı ha: 

Hizmeti profesördetı. 
Üstün bir 
Münevverin hali 
'--- Burhaa Caaıd 

u Dİverıİte., enetitü ayarı 
Yilluek talwıı kaynuıar 

verdığımiz emek, harcadığım.z 
r~ az .deiıldır. llnıin kıyıneu 
dir edılınıt.ır. Bır ~ofesör b.;g 
bailandığı ilim tubesinde mal 
ka}"gUBUna dü~cden çal şauıl 
Bunu çO'k gömı.iyoru4 Hallıaır. 

Fakat tahsil iıine bir de yuk 
dan ap~ d<>iru bakarsak hen 
mckteb yüzü gömıiyeıı b nle 
Türk köyünün sıra bekledığ,nı 
r~üız. Maarif V ekaletı bu iht ya 
hır an evvel kal'Jılamak için · 

Kame mukabilinde eve getiri - ~ rizl u.erı. Wt ~azı Jazılm&Jlllll IMıJra. bir defter kilıd•- tıen. Aile ve eem.b'ci Jaayatı ıeacio Ye erta yaşlının omud:ı.rı üzerinde hnrr, 
len ekmek. mJk.tarını el• az balına. ııer, ,.enpte Ye orta 73Şhda )'liz, devclopman ~v~c l'Ôsfuet·cli re-shıı la&lfyetl o, idame edet"ek, bee!Qecf!!<, lılUkbaH luneUencllreceldlr, .tllkd 

bir usul buldu. Orduda çavu~ d 
rccesine kadar yükselip terh ıs ed 
len Türk delikanlıidrlnl egıtme 
kuralarına aldı. Altı ay ders g · 
terip altı ay da tat.bık.at ) ap .• rd 
ve bu kıymetli gençler~ eğitnıc:n ,,. 
larak kıöydcre dağıtnıağa :ba9ladı. 
Bu gençlerden koylu ç<>k ıs fad• 
ediyordu. Yıalnız köy 90cuğu dcğİ 
köylii de uyanıyordu. Çünku ordu.o\ 

da mükemmel ibir vatan ve asker 
lik terbiyesi alan, .anra da J..uQta 

dünyayı tanıyan, mcdeniyctı kav .., 

dım, bize ferah ferah )eti,ti, ne ek. belıüa. belirmeye baıb•'f Wr fotejraf ....... ilt&';ranla ise riz bir t.ıvlh ınmu yapa.iten ba')lıca llti nztfe he mükclleftlP. Ba vaıifelto:rdm !ıtri kendi. 
sik. ne fa.t:la, tamam geldi. sinden sonra relecclıt olan fllCUh »ıı.ami itina ile 7etiatlrmektlr. hmcl vazife. 

Başta pzetecilılc, tabii biraz da kitllııı olmuştu. Bummla. berabie.r çocukla ihtiyar ar&."ünlb müfkn'k ı.rr •I de ...,_atı keııdlsinıll'n enci cıırmii.ş. idare 9'rnlş ,,lan lhf.i1ıırm t«rllbf!. 
ara,cınna du)IWusu nr, otUJduğunı -~.!'~.!:_~~~!.!!~!~!...~~. ~ vad;reUlld'-':lrl_c_r. __ ıe_rW_ea __ v_e_~ istifade etmektir. 

~u8!a~:d:o~~:!'iu!::i::ı~~~!mg~r7~: [ ş h • il b 1 • ] 
ğüm vaii)4ctin ayaini cörmüıler, e 1. r ... e r e r 1. 
söylcdiğımin aynini t<?l:rar ettiler. ... 

Üç be~ gün evvel lmaııbul valisi '-'------~~---------------------------------------------~ ve belediye reiaile birlikte bir top. 
lantıda dc.mcllıt mnele.iinden t>ahee.. 
diyoı. alc:tiı tdideri anlatıyor • 
du. Ken-disirJde om.uzları üzcırfoe 
büyük mes'uliyet yükü al~ bir 

Maslaktaki Alman 
gazinosunda 

şüphali bir ölüm 

"ff amJet den dOg""" aO 1. ki. ( ...... _P· .. ·:· ... ·:--... : ........ 'l :ı;:a~aı~n~:r;D a~~·y;:n!i'~r n:t~~e;; 
Jf ~ ırıncı İ :!ıe:'~~iıy::! öı!::~:: ~:sçu~i:: 

davaya dQn devam edildi• iJl&h&h S&t&llf temin e~ fti b~r büt•e ~eseleai 
ada.an izüntiİIÜmÜ seadim. 

Bir memlckt=tte ca büyük mü • 
ncbbib tenkid, en uyuşturucu ilaç.. 
ta tenkiddcn mahrumiyettir, bu Bir un fabrikatörü gece yaruı 
d~ ile tenkidi ıe'l'cr ve fay. 6ta:İno<ia. ölii 6ulwtda 
dalı buldukça da yaparım, fakat Beyoğlunda omran ve Qn Eabri. 
ayni diitiio.c.eyle btlf&rtyt övmeyi htörlüğü yapan Patrikyef adında 
de vazife sayarım. 55 ya~larında bir §lllhla evvelki eece 

Müddeiumumi, iki celsede vekiletaamesini 
vermiyen ve mahkemede bulunmayan avukat 

Reşad hakkında mesleği takibat istedi 
. ~fi Kndar kame mulünün t~L 'beraberinde Marya iamir.de bir ka. 

bıkiAden önce selen aünlerde bıa. dın olduiu balde Maslaktaki Alman Hamlet dava91mn doğurduğu di-ı Gene dünkü celaedc n&Zlr bulun.. 
aettiii üzüntüye raimen. be~l ~e gaz.inoeu.na sitm.iı Ye buPada bir ğer iki davanın duntfmalanna as. mayan Pyami Safanm vekili Re.. 
bu üıüntü aayceinde bu müh m lf. hayli rakı içmi~ir. Gece yarısından liye 1 •nd ceza mahkeıncıindc dün ıad Kaynarın el"an velaletnamc9L 
de u?1umiyct~e "?uvaf~a!r.. o!du, ~e.. 90nra un fabrikatörünün y•nında 1 devam edilmiştir. lııi ~e ibraz chncdiği görübniiftü!. 
n~bıl r. Kendı.inı .aamınııyetle flm.. buılunan ~!n bir aralık. d~_rıra Biıinci dava, Peyami Safa ta. Jddı maı~a~ı •. ~eçeıı celsede veka.. 
dıdcn tebrik ederim, bununla be. çllmı'!f, <lonuftc Patrikyefın olueıle re.fından Türk Tıyaılıosıu mecmua. letnamesını ıkınci celseye kadar 
r~~~r bir ~CO:-~c yapıl~~ ~üşahede kaf11]atnı.ıtt~:. _ .. j ~ında çı.kan « f94 I mıodelı mode.rn ti~~. cdecciini '?iklırdiği halde., 
but_un ,ehır için ~ r o.çu olam~z, Bu anı olum k.artl8olnda büyük 1ıurnah mevzulu yazı münasebetıle hala ıbraz ~tmemıı ve mahkemeye 
~1w.ve .b~lcd Y~ re•aınln de t~ın hiı korku Te heyecana kapılan Mar. tiyatronun müdürü ve mecmuanın 1 de gelmemiş 0~uiu_ndan avukat 
ett gl gıbı yeni durum~.m ilk ııu - ya derhal hadi.eden .,.zino eahibini sahibi Zeki Cc)fkunla, neşriyat hakkında meslekı takıoat yapılmak 
n~n~e fUrada bu::ada u ak, ve jandarmayı t.aberdar etınittir. rnüdürii Neyire E.rtuğrul alcyhle. üzere milddeiurnurniliğe ~~zekkc-
buyulc bazı aka.ki klar, ba. Yapılan JD11&7eaesi neticeslade rine ac;aandı. Peyanıi Safa hasta. re yazılmas"nl talob ;tmıştır. Fa. 
zı u?utk~nhltla.r ~lacaktır. an ~ alümii bt"I -U: lıoğı dıel.yı.ile ..lı'ke1Deye •elemL kat, .~.ahkeıne bu ~alebı unun gör. 
ıehır genış. nufuıı çok, bu ıtle mu.. rette teel>it olanamadığından ceaedı yerele, rapor göndenni~, leza Zeki mcdıgın<lcn reddıne karar ver. 
vazzaf ~emu~ ~d~d.edı az.. Jca?ro morga kaldı~ır. ~kun da rahatsız bulunduğu.n.. miştir. 
dar, üııtelık, n çın ıt raf etm yelım, dan velr.ili Nazmi Nuri taıaf ından Neticede, duruşma Peyami Sa. 
bir 1t191m barıt·mız da ihmakid.ir. Çoçu,c Esirg-ıme Kurumu tem~il ed'lmiştir. taya yeniden tebligat yapılması i. 
evet. bütün Lu aebeol-r dolayısıle o1 Celsenin açılmasın! mütcakib, çin, batka güne bıralulmlştlr. 
ufak, büyiık bazı awk.. güzel bir mllSIU.8r8 dava mcn:uu olaa yazı:ıın albnda lkin<:i dava. saa'atıür Talat ta. 
lı'klar, ba~ı . unulk~lıkl21;r o.. hazırladı imza 'bulunmaması ve bu gibi suç- rafı·ndan Peyami Sa.fa ve TaSTiri 
lacakt r, ~ıtekım d~~ b!r ~- larda t.amolık tahkikatı da yapıla. EfUr gazetesi aleyhine açılan ha.. 
'ltadaşın evı.ne karnes.ı.ı u Kl~L c. S.. iL ..W.I kalas...._~ mıyacağından, yazının muharriri karet da..uı idi. Bu elan.da da. 
iini, bir başka warkad.a~ın. kamcaınd.e Ha.3dBtl Ça.rşilca.pı Çocuk d!span.. tesbit edilemediği cilıetl~ Vasfi taraflaııdan Peyami Saha hazır bu. 
yanlışlık olduıunu lfltt!m. bu mı. aerı 1lıe ~ ÇocUık Kiittlpha.ne. Rıza lıakl.Pn<la takibata mal.al ol Junama.mıtı: duruşma Talat tara.
aalleri ç.oğaltmak mümkündür, fakat al.ne Uıll:ısls ed!lmelt üzere 2'7 İ'4öncl madığına dıaiır müddeiumumilik fındaa ikame di1en ..,hidieıia dia.. 
bUtün bu alsaklık}arr.n, unutkan - knwı saıı eııu,ımı Bey~hıncta. Şehir te~ereei okunmuflu1'. lcnmeleri ic;in. talik edilmlıtir. 
l~larbl tamir Te ta~ h. h' r gün Tiyatroı!N llQJrnd kıaoıı binasında 
iıidir, 24 saat aonra, 48 saat sonra, 'her seneki~ mJis&meremlzi. ter_ 
ümid eddbiliri:a ki. arkası alına~ tlb ~ PrQgrmda. çocuk şarkl.., 
caktır. 1 ıwı, "8relen. g\ill4.e san'a-tltlr ibra.. 

Yüksek iktısad ve 
ticaret mektebimiz 

59 yaıında 
Kame ile el~ ds.mei.iıı ki. h°'Jo'rı Ö= •~ ve ~ böeef«le!::!, Wfl~ 

fayeti ~· kif.yec.i.ıbği bahsine llJi Şehir ~~ muhlıenım ar_ 
gelince: t~ aıaMa:ıddnır. Hıükl:rnmn. hl Yübck tkt111ad Te Ticaret mek.. 

Kuvvetle talvm.in .. diyo~z ki. maye emcımıı. ÇOC'Jt~ar ı~ eMıaıı tcbinin tesisinin 59 uncu yıldöaii. 
mi!kdar büyük ~klui.ı yıetrşecek, g&UnnelerM! 'b"'C'W :riea ederle mü münasebetile yarın ••t l .f de 
bunu ~ 'lM.lan aıleler de ola.c:~k. • Sulta.nahırneddeli okul binasında 
tır, aynı zamanda kabul etmelıyız Selçuk Kıs San'at Enatitiiliii _ meı:uim yapılıu:aknr. 

Kaybolan çocuk 
donmuş olarak 

bulundu 
Bakırlı::öyünde oturan Cemil a. 

dında bir zabn oilu 'S yatlarında 
Yuwf t,undan Gs dört pn enci 
bir eabah e.den c;llrmıt, bir daha 

dönmemi~. 

b k~ ll okluğu ıçın Maarıf Vekaletı bul'• 
& && &r da bir çare buldu. Bu gençlerin üc-

retlerini köy sandıklnrından ver .. 
meyi münasib gördü. Her köy san
dığının kudreti bir eğıtmcni ge .. 
çindirccek verimde olnmazdı. Bu
nun için de iyi bir çare düş ... nüldii. 
Bu gençllerin !kendi topraklarından 
da iet.ifade edebilmeİeTi İçin aeL 
dikleri \;öylerde vcyalmd ona ya • 
kın köylerde vazife VC'l'İhncsine ka. 

Leyli mekteblerin 
pirinç ihtiyacını 

mürakabe bürosu 
temin edecek 

Flat mdrakabe lu>ntrolürleri dün rar verildi. Bu da yerinde b:r ka. 
de muhtelif emfJerdeki bakkal dük. 
kinla.ruıda pırlng aa.tqiar1D1 kU. rardı. Bu suretle k.öylü kt:nd ı için. 
trol efmllenllr. 111 lıakkalm muh • den 7etifın~ ve devlc!t nlZam nı ve 
telif acYi plfinel 68 ile 18 aruuıda kanununu, dünya ahvalini bilir bir 
aUıtı eörillmliş ve haldarmcla u.. münevverin etrafına ~oplanm ı ,q, ea.. 
bıt tatuımuştar. Dlter taraftan ki an'aeleıden kurtulmı1t oluyordu. 
flaı miirakabe lriinısa phrimizddd Fakat aon zamanlarda h bcr al 
bazı :mtieme.elerin " bu arada dığımıza göre bu eğitmenler .ara
leyli '1b talebe 1urcllannm da pi • 
rlno lhttyaçlanm kal'$1la.mak lı:ln aında vazifeleri bulundukları yer -. 
.._ ~ ~ ..... aiW leııdea uzak mıntakalara ayrılan -
lhU:rq aJaf!tlerino Pirin• ffl'llme.. lar geçim zonmdft kalarak İıı! fa 
al için alikadarlara emir vermek · 1 d' B' h b' · · · ted1r •. etrnı.ş er ır. ıga mu a ırımızın ev. 

l · : vclld gün eazetemizdc çıkan bir 
.................................................. ./ haberinden anll&'Orua ki yalnız o 

BandaJ·ıar takıl mıntakada sekiz eğit.men bu yüz.. 
• den ~İfelerini bsaıkmıt!ardır. 

d "" d t Bu netic~ yüksek taLıil heea. 
ıgın an ramvay bına verdiğimiz emekle ölçersek 

1 
• teeaWır du,unadan seçemeyiz. Ço. set ar erı artacak cuklartnın yimle kı:~ı mekteb ve 

Locadan mahrum bir memlekette 
Tramvay ldueaiııb• Romuıva.. maarif bütcıesİnin ilk tahsile ayıra. 

dan ceti:rtmit oiduiu banda;lu ta. 
sıamen arabalara tahlm•ıtır. SOQ cait para her muralıa üııtünde ol.. 
kar fırtıuaaında motörleri boa.ıla.. mabch.r. T etkili.tını fanteziye d~ 
rak depolara çekilen arabalar da mcden memleket hesabına nrimli 
tamir olunmaktadır. Bu arabalar olacak tebeıkc üzerine kurmak g"
bugünlerde acfere çJkarılacak ve rektir. Maarif VekAlet:inin emekle 
yeni ıelcn baodajlarla acrvlse ko. yetittirdiği bu eğitmenleri elinden 
aulan arabalar tramYaylardaki iz.. kaçıımaaı. .köylerin bunlardan 
dihamı ni.heten hafifletecektir. mahrum icalmuı yürek sızlatıcı bir 

ki. şurada bunca azmııuya11lu da • • Meraeirnde ak.ukua Müdürü N"ı-
··ı L • B d 1 L nun ıergısı I göru eces:tı:r. u va•uı a, ara &~ , st \lsü tal.e lıad Sayas tanıhndan Yüksek k.tL. 

d'lerine verilen 7S() ~ram elrmeğ~n ~ ~ 8a.n U:ı ~!erianız: ıad ve Tıcaret melı:teblııin kıea 

T~aY. idaresi ham bol neticedir. Vekaletin lCüzcl san'at.. 
tramvay bulabilmesini tcmla mak.. 1er) diye ç!karchğı bir c~r görü -
aadile fazla yoku tawacak kısa yoruz ki Avrupada bil~ eşi azdır. 
~ferln iilduına karar vamiştir. Bu klğıd ve bukı buhranında bôy_ 

BabHlnm vıuk.\Jİ:)ulaıı müracaatı Diğer taraftan Elchr;k, Tram. le bir mecmuanın kaça mal olduğu 
haiae bu tagayyijlı badiseeil• vay ve Tünel Umınn Müdürü H\JL nu 'biliriz. Gerçi güzeldir, h.c:şumu 
mesai olen Bahl:Ö7 jandarmuı ki Eren, bazı gaz;tclcrde görülen. :ıa gider. Fakat bunu hrı~ır1rken 
evvelki güa Yu.sufun ces&dini bir tramvay ficret tarıfclerinde d(ği. ötede bin bir emekle yetişmiş beı 

bütün Avrupada. f v çre ve lngrl. be!ert ta ve 
1 

bir tarihçesi yapılaıalıt müc99e9C-
h . ı. • b' ı -it.ete d o milr4'bb b r .serıı hazırı.amıs.. • 

1 
. .1 ,_ •1~ tere arkÇ, nl~ ır nıcauc: n;ı. Jaırdır. den yctı§en genç erln menne&et la.. 

eib olmadığını hat claına!arlAI, •o~ lUltzJ!laınan lkilS!.iimler ar.asındı. b!l.. tısadiyatıııda gördük.\Ç,Iİ hizmetler 
T& da ekmeğe ayııi ~,;\ret ~e a!nı ha.s3a Ule devrine nid oı~f mo. tebarüz ettirilecektir. . 
bahada olmak üz e patatesi~ ilavelcieller bu)ıınmlld;ad•r. B'liıhaıe aaat 16 da T.Usım ~a
edilcbilcceğini d~ ünmclCTi~ı ta~- ~ Eostllli bl.n.ası sakmun. z.inoeuada davetlilerin ve mekte. 
9 ye etmek gerc'kt r. aldı k~, flerı. da b\Jgün .ııııııaı. ış \e şehr.l.mlu!dd bin eski ve yeni mez.u.f\laru:.ın iş. 
de bu milcda 'D art .. :ı.lmu1 müm. mıtarlf lll8lSlıllbllaım daRet.11 ~ tirakile bir ça;ylı toplantı yapıla.. 
kündür, hu; ek'm, dııı.ğ:.tma. ve tcş.. hmötığu bir defile yap&la.c.aJdır. caktır. 
kilat ışleT"nde. e'be l .. yallıız hü. 

lireç ocağında 'bulmuıtur. tiklik yapılacağı hakkJndaki ha. on eğitmenin paraaız!ıktan istifa 
berleri yalanlamtştrr. ettiklerini ve bir o kadar kövün 

Ku§ tutmal üzere kireç ocağ1na O •- B ' d. f sküı:d~ :tı:amıvayııarıııın c.e ı. bunlardan ma~nı~ kaldtfını ha -
gltliii a.nlaıdan Yasuhın donarak yeye devri ıııle mes..ıl olan ko. tırlayınca yürcğımız sızlar. Affet.. 
öldüğü tcsbit edilmiştir. misyon da mesaisini bu ay eonu. sinler 
·- • • - ... - ................. -.._...... na kadar ikmal edecek, billlıare · /1} / c J 

ÖLÜM Osküadr 'tramvayları fstanbul c..2Juelıan ahid 
Dll'a.mA .-~fı.'ld.an Hafız Melmı~ tramvayları idareine bağlanacak. 

tır. k'"1eti. değ'l. fa.kat ~~e des göze çaTp?'llııımuı mümkün olmı _ Zühtü Çabukçuoğlunun ırzı, B. Hasan Parm.a.!tl!llotıu RVce6i, 

tek olarak. el verere1Cı ser~de yol yan l>i:r cümle ü.:ıeriae ciikkati ~e. konferansı Yeni Sabah ınuharrlrl-ırl.nd.e.o. Abbl\s Kitab ıergisi 
göaterere'k bütün mc.-nleketı.n ane- kelim: ne.tk&at llalkntaaea: Wsımilunun anneei Ba7an Bııh. ne,oAtn BaaevlNn t.ertib e&t'ği Se-vsilı babam.iz ve aile reiaan.z cm•.ltli 

TEŞEKKÜR 

deecği tıHki .... v. kalldnma kud. ~e mevced ckme<;in Günn- ... ....._.... '"'"'rl ... ~•~ ... ndA rtye P1Brmeksızoğlı1, dün aektei ta!t • • 1 _u_ • u.a aa.ıAJD:U.U ...,..... .... IAllU. ... beş'ncl Türk klti?!b serglsl bu aıtşwm 
retine balan ~iT mıese ~aw. • • acl•let dairesinde Myyanen daiıııtıL Oı:m1mteBl gfitV!l 8lelt 15 de ~ a,. den v~ ot.m!~. CenaıteSl bugOo .-at on ~ide Hia:ılrevlnln Tepeba. 

Sır~~ ~l~uılren vah ~ belech .. ması pe~ nadir ve t~nıam:n iatia. ra idb.re !heyeti ntııl Zöhtfi Çubu'kcu_ Çapada. "11.nWsekb Cclfbi aok.atmdaki ~i meı1ka: blnasand& aQSJacaOt. 
ye reıaı Lutft Kırd~rin dan ~az.~ - nai mabıycttc olea bılc <lognı yol cığ!'u tare!t'ındaın b!r' konferans ve E. H num&1"'2ı mndeıı 1o'c!Jrıls.caktır. tıt. Seı:ıgt 

15 
gü.ıı devam oedece'lttır. 

~lerc geçen. 41~rneet ~.-ela bü ; dışına çllanlar ola.bilir. 'Yiliıb ~ ~ Uanftndan da 1J1r Memumıun kederdlde ailesine taz~ • • ........... _ .. _ ................................. . 

yük ebemmlY•U n_~..!1.!~~ <cBu tmzda J'apılacak bir cürüm temsil '94'ec$tir. 1er1.miz1 blldirirl&. 1 A .~ ı.er/ı'"h 1·~lerl ı ........................ -. her birimizin :haldtında ayırı ayrı • ti l< r · v _ 

TAKVİM e 2inci Kanun ve doiruclan doğruya yapılmış bir Şubeye çağlrıanlar 
teca'ritz otduiundaıa bana imkan 1 s TER 1 NAN 

R11.U _. 15 Aralııi MO• vena.emek için kıontrol i,lerinde ' Emlnöni Yeril As. Şubesindf'n: 
~ Pertede ~ bütin vatanda,laıınt mH,aerek ça • ( S T E R 1 N A N M A 1 Pcynde Tğm. Nati ollıı Ba.kkı 326 

2 iui KiD11n RHn.I •- Kuı.ıa lı11D3lari vazi.feler-i ve haklarıdır.» (41Z727). 
:.ı 1942 6D Lutf! Kllrdıarın karne meeelesı' Plw.de Tğım. Zi~tln o«Ju Meih .. 

On ı' ' ~ &Mhlla ha&alanaa isimli pfyea llakkıada lir yazı vardı. """ ) 
1-~ ......... -------T"'l~M~S.A~K:-'R' münaeebetilc bahsettiği bu kontro) AnlaşıIJ7or lf, J'MllHU Hb eski türk.. met ~ 'l\ınsı 313 (1..,.,1 · 

Zilhicce vuife ve lt.alkkını ekim. h~im. u. 'bazı elıWeB ıarilt elhderi ebl7•. ~ yazılmlf ve mllretUbtc mu:ıahhi _ Plıyt'ıdıe ~ Aıılz ofıu Sadik 315 

S, D. mumt iltlııeal iflerbe b.dar geni,. Bnelki ıilDki 1ılr aaw-ı- psete • hfıı rkiilıden ~.mıış, neticede ..Ya.. (18'188). 

a"l ' 8& letet>iJdiii~ giiD imınabiliılz ki, alnde, iellfr Tty.l!rusum!.-ı temsfll. tMtıtımıs cleTlrıı cazetede '611e tdl. Plı,ypde Tğonı. Rafet otlu Alnned 
ıa S5 ,_.,. nilffue. ıt.apaa lıa:bul ettiiimi31 .. ııııı.ı._. cY~mı& ckvb.o JD.llfı: «Y"'3c!d:oa Dur11!.. Mu!ılls aıe <3!Q35). 

•-_.-~------------·u ebtelı nJWanaı üç mWia.e ~ku. Plyaıdle TRtn. Hüseyin otlu Nure~ 
malı: .... .,.. o •a.cLu da ~ 1 s T ER 1 N A N tin 'iia>."'ezı 315 (1864:'7). 

Piyade Tğın. ır.auat.ı. oğlu !'aruk 
~. liraç yapmak ..-..aDin ola. 1 s T ER 1 N AN M A 1 ıao (46661). 

J ~ ) Bu ~ çdk v.ele §Ubeye &Jwe. 'l4Qld.l.9a ~--·-™ ____ ___,_**""'",........_.~:s ...,..., ............. --------.. -·-- mttr~ ntn otunur. 
V. 

Orceneral Zeki Baru:'ın 
vefat.ı mtına&e.betıle cenaze m~!..m n.. 
r.. b ... z.<n .:ı;ı mmak u u!Iarını gos~. 
ren CUmhur!y~ Htlktlmet4mlzi trmsi. 
Lı \ a.ı ve Beıed ye RclSlJ'Jl..Z Dr. LCıtfi 
Klrd&r'a, kahraman orclumuzu tem~.ı 
eden Orgeneral Fah~ettia A t.a:ı. X.<ır • 
general S..'tıbit. Noyan, Tilmrıe!lcral A.. 
6ı.tn Tın~. l'ilmieneral İzzet, Tut
g :;.ner&I Asun Ataç ve s.ıır ask rl erktın 
ve funere.ya, Alman Bi.lyü:t E'.ç 1'1~ na_ 
mına m~rasime iş'irak eden rulterl 
heyet azaSJna, merhumun etfk !dl4ıh 
a~a.şlarile yetlşt.i'rd iti talebe er ne, 
a.tlemlzin hatıreinas ~ ve ee. 
mıı kAr yezııann::la tes ııı buldwhımus 
TU>Ot gazetıelerhıe ve aynca gerek mff:.. 
tub, telgraf veyl\ telefonla r~M biz.. 
n~ ev'm ze ks1<Jr gelmek sı.trr1. le aeı.. 
ıanmı.r.a lşttr&k eden aevata ayrı ayn 
t~lerlm'zl anre meıe kederimüı 
mlni o!duft-.ıdan en d rln m1nne tar. 
lıı"t h'slen'mlzin v~ ısUkranlanmmn lb.. 
KlA-ıruı gaaeteniZ:n de\A1etinl ric..'\ ey .. 
lcrlz. 

Merhumun aileü namına otulbrn 
Ziya, Baru, b'Ot Zeki Baraa 



• DAiR 
ter. Daha SOD'l"& Ahmed İJ:ıısanın h'ı:;blr 
ga.yret:oon yılma.yan faaliyeti. Tül:\'. o. 
k'l:lV1lC1J}ara Jules Vexne'.in !eruıl ro~ 
mıaıılannı fıa.mttı. 

Ra.yreboluda Bay cK. G.> ye: 
KendıSinlniı!rıe tamamen yabancı bir 

mab.itte evleııcrt~n. lıele bu dUşUnce. 
sirulıl'i ga7.Elteye 11a.n verme\: suretile 
bulunacak bir '!Ş l!e yapm.a:11::ı m'*"ud 
olduğunu hiç görmedim., f&lD.k.'eıtlnıze 

~ olmak \stemem. 

* E1azığda Bay 1;M, K.n YB; 
- İki kanieş erit elti, ikı karo eş kız 

1ıe evlendirmek. 
Ştipht'Siz. ne l:anuvı, r:e de tıhhat 

bakımından mahzar in de~l:dir. b'l~k s 
b!l'Çdlc bakımlardan faydalı olab'llr. iki 

aileye de ca2X> geleceği muhal~Q't1r, 
halledilmesi. ~oe güç bir vaziyet 11• 
~ olduğunuzu esef duyara.t 
görüyorum. Size hu mesolenin halli ıcın 
ne gibi. blr alk.ıJ verebilirim? Tek Um'. 
diniz olsa ol.sa tıı.ra.tlann ya.ş!arının ve 
durum.Janmn uygun ı;ık:nı.a.m8rnı<la, nl. 
bayet başlıca alAltwar tarafından sı. 

lllin lehinize b.t't b!!' arzunun izhar e. 
dlılmeGiaıde ve en nihayet te a!.!elerden. 
birln1n ba$& yola sevtı:edlimEB!nin ca. 
rest bulunmasında olabilir. 

TEYZE 

("Son Posta,, nın bulmacası : 3 - m ) 
Bunlardan 30 tanesini hallediye takdim edeceğiz 

ohyucunıuza bir ltederek bir arada yollıyan her 
Elolıla.n sata: 
1 - En bilytlk 

luı.rb ~mm.:a 1 
Cii>. ()kuyucu <4>. 

:1 - ~ve son 2 değil (3J, Eı:.>ar.e.. 

vı: bağ (4). 

:i - Bir islm 3 
(6). 

f - Yardım, 4 
ıeberrü cu. ae. 

5 ıeocğin ne olaca.. 
ğma bakmak <3>. 

s - Eicma n. 6 
pılır <2>, Alfabe_ 
nin 3 üncil harfi 
l2). 

7 

6 - Serom yap. 8 
ma.k: C3J, Beraber 
(3), 

{ı 
'l - Su ortasın. 

da kara. pa1çasılO 
<3), Sırt& glyJHr 
(3), Nota (2>. l 

8 - Yesilllk • 
C5l, Teslim (3). 

12 3 4 s 6 7 8 9 10 

____ ·\• ___ ., •• ,.==-ı -- --- -•---!·=·---
il --'1---1---1.-----
-- -.,.•--

-.= •• -····= -.-.- --• 
--ı- -- --.----.-l\ 

kumandanı <G> ~ 
9 - Donanma 12 

10 - B:r ı;oy3dı (4>. 
11 - San'at. t2l, Su dağılan yer CS>. 
12 - Sonul\a b r cb gelirse saçsız.. 

dıx <2>. Asmal\ta:ı. emri hazır C2L 
Yakandan 2.Ja~ya: 
1 - Küçük, COCU!t (5 \ , Tixbişon (G). 

2 - Uzak t3), P;.şman <5>. Nota <2>. 
3 - VilA.yetin en btiyi.iık m€mu.ru 

(4). Şümullü (fi). 

4 - Çocuğa baka.a C4>, Asker t2), 
Qoik detll (2). 

5 - Zaman (2), Bizı doğuran 131, 

6 - Temiz, ast C5), CocU:k. doğur. 
muş m. 

'l - Bir rabıt edatı <2>, Göz rengi 
C3>, Kesmekten eIIll'i hazır <3>. 

8 - Zeki manasınıı. bir cıkek ismi 
m. su m. 

O - Nota <2>, Bey:ı.z <2>, NJta <2> 
Mısırda bir neh:r C3>. ' 

10 - Yapımsk l4>. Bir nevi kumaş 
(4). ..... __ 



~ADALI EJDEla' 
Ya.zan: Frııncu d• Croiuetı - 22 - T•cüme eden: H. V. 

Bir '{inli Seyis'in felsefesi 
------~------------~~-

I RADYO ı · '--------
PERŞE~lB.E ısıl/ ım 

7.30. Sa.at. ayan, 7 .33: ıtaılf ır&&Jt 
!P1.J, 'l.ü; AJ&na haberleri, 8: H.a!J 
~ cPı.ı, a.JO: lılil5t a»ı >. ıı.ao: 
&u.t. -.yarı, 12.aa: Kuht.elit oarıuıar, 
12.45: ~ baberleri, 13: M;ıbıte"if - Ba:vat.ıruza a.Jd bılrı:ıoC nt'alan - Bir tanS Ufi canım. 
aıe.ıtc w t.Uıık.Wer, 13.30: Karışık IP'Ö.. ~na ~ştınıc. B1sJmı ioln, üve:r Bu sözler seııc kızın keyfini 

Kollarm.ı ileri matouş, bır ta.ı sal_ bir arada ııetaiQ•I• t.opla;yaıı, kQ."kl.ııt - Kadln ~ek ırib1dlr. Boldu muydu, zM: <PU, 18: Saat aJ&n, lll.03: :Ke .. :an&nı.aı ell!ııden bu eın.aaı&n turta.. - Btr ~ mi? o kadar 
~an ieDC bir ooeuk, kıaa adım_ bir adam. atıhr. mençe ve tan.!>ur\a 1ıaı eserler\. li.15: irabUnwmize hayret ediyorum. Bunu - Ta!m ... saın yaşınıada bir 
arla 8*.iJııor. Mn~ ve P1l'ı mevcud Kasııb~ V&n:QıM içlıı bir k.öpıii,deo Bir eıtl*t.eıı ~ta:. ltir ay tıoını"a i~ ~d müziti, 19: CI>erdleşme &a&U>, ;nasıı becerdinız? bahusus Jııocaaı yanında oımaz 
b.r ~ .-ere ane4qor. vc;ımeıkJ11im ioaıb ettl#inı blliJIQl1ml. ııe giimeğe ceeanıt edem.iy~Jsniı su.. 1JUl5: PJnno ile caz P8ıvalan (Pl.), 5 - Ha.Yri decıdiııln aa.vea.nda ... U .. ml BiY&retıere cidemeıne mUmlt 

Bordum: ~ aradım: Jtöpri yerla<le. Fa. ııeıar ar...- ., kottıw"arH bU' kil.. 19.30: 6aaıt a,yarı, Te ajana haberleri, :zmtmaym ki ÜYEG' anumn )'8ıiWlda ba.. dUtu lr&dar -.de oımata vııuı~• 
- Taa~ ~!lln aktör. !Mln. bıt nehıri -.rad.ı.m.: Yoılt. ~!r ıı•tm•Ş. çült eiıltllie VMd&. SC,i6iaı., atmı dur_ 19.i5: Halıkev1eri saati. 20.1&: R&dyol:na sert mua.ıue,e eden 1&1am h•lı:ıJcat.t - Demelr ti bu slbi kaJdeleri 

g's!nin alttırJa olac:.a,1.111 t&J'!u ıein ıw oJc.ab8il&t, ormanları~ tahr.lb;Il4e. durdu wı IOJ'ldu: p,rMal. 20.45: ICa fasıl programı, ~ himaye eder, blltüı:ı maıfaat.lerı_ ıer JCJID dıe &Mblk etmeH .. , o 
YaPlJ'O,lllUJll.111 Seyiaime aordum: - Muıtıer ;usam•.aı ıw? BQrada, ~ 21: zı.nı.at iıadtYiml, 21.10: .Kısa fasıl, l:ızıi s~di. Qe4ttığ'im oilı.Uıı zahmet.boJnooıa 111 kolyeyi takabilir 

Bir P?Qfeş!)ı- ~11.t nrdi; - Bu nehir ne aamau tay'bolclu? ru-ı liit var. 21.30: <~ sa.aıt1>, 21.45: Radyo sen :ıere. maruz ~aldıtm bun<:t. mı.üm v~ - Onu detil. pırlanta b.lr 
- tcıdıad,, hemen derhal tezıdJnl - Qılk oaııadı. ıtırt, elli uae. SLIBNJJMD~mı. f.a.kA.t bunun ne c1e.. :row odt:~sı. 22.39: Baa.t a7an. •- !;tılkenoelere rtıtmen hAI& U!Jmuı ıı._ ne pgir8mlf fil iri incfJi taıt1111• 

rastenr. Bu bizın 1ç:n btr fark ve tem.. - Kad-*i ou.au. ~. ~i 1Qet o14uğqn1ı wad.ım. Sey$m, bil' Jans haberleri; bona. 22.45: Dans mtt.. :ş·nıda olab1lm~slni, daha dotruan ha_ Meıldlniı:ıi 8*ı aakt aaJıiqmuı. 
Yiz. bir oezif. ayni zamanda b!T itiyad neden ~l• ::lol..aitU'dın? köy1ü kaduıa seslendi. Kaam, bir Gaki. zifı <P1.>. Eyatıta bulUIUJUiYl hep ona bl)lç.ııywn. canız ~lene kadar. 
mese'leısld!ır. Aktr!s olanlar, seneden Oevab .erdi: b mnra, bir -;anaıt dolusu sütte ce!d1. : Bir ta.Tattan &ve,. anam beni timar. Neriman &iu1ınUn IOllUDa ta 
s.."'l'leye. biraz ıU~ f.azla keı:ıaişini ıös. - ~ oot sil21 dal se:.rıa. ıtt.aıa ile stıtft lçti, borcıırnw ne Denizyolları umum m6dürtl itıanel1k bir deli haln" b:Jıymak lçln e_ alelAde ~ aldılı d..Xeri 
terir. Hıassa.siyetJ#I dah;ı ince, Jestleri Cevabı hoşuma sitti. Ant hir ııelQ. l:adar olc:tutunu sordum. • • !Unden geln bllttın alçaklıkları Y&P&?- lryacalm. 
~ha z:arlftlr. QQfı ç::ıbuk taıdıa:aeırıar. pati, Ut J'Ü21Üll~ bak.tun. - m~. ~. ~feeıne 'batladı iken. di~r taraftan Hayri ef(mdl, gece - Sin bunların aramlduı bir 
Ö~kilerin 19e, bi1At\s, ada!~l«i ve btlsı - X1tırü.Yt1 tııund:ı.ı dolayı mı ;rı.t. ~ede y(lgüne bakınu.. iJAYe eıt.1f: DeıniJıyo]IBa.n Umum Müıd.1DHtöne :eı a.yaık çekildikten sonn odama ırellr, ra vermeli P* bterd!m amma 
ku.,,,,et ~· •.e?Ji k'l•ır,.etleriai arttırı_ IMıdılarf . - Çjn .köylüaü, ooe ıacır ele olsa, t.ıaıyin edBm> emelk11 dıenis abfı .Ab. iben!mıle koouşur, ba.ıı:ı dUııyada ,-ap. ak! olıdutıan tıoin buna imkin ı 
rız. ~ Ktö.:lliı hem erut hem .ta. - Ba6'ır. Tedbir. bt•••na bimıe4Jt«ı cl&ima bo3lanlJ'. _ ~ gtin :raınız ttalmaliı,ğınıı söyler, yem<'iiml l'Ol'UJB. M12saadıe edenıenm, if.]er' 
O:~ .rollerini j"&pl.ığı pyet Jl3.d:r gö::il. - Ne.sıI tedbir? Çiode, 1ııi!ı7Kller, cöoıard, iyi wı D.Ul'WL düıı!bıallim Balbacııw d'ün :verir, tat.ıı SÖ'a!er:li? A.aabırnı teSkfn et.. ıun.a -duttan IOllra ıUe bir 
lur, fabt b(lv'• vardır. Meselll.. Keı_ - !Mbr, i>ir IJ'i)n. tNıw geleb'llr. :tuam, t1l*ı katdik ml.syonerleri sıbi. ~ ge!ml.ş ve imete çal~ı. Dilşününfla bir tere, alır, adn&hıl• Yollarım. 
Lan..Fan. P Cı'..i~. sah;bl o;duAı.ı Bl:r villanın t'nUnden geçtik. İki Altıkadar oldum, .ordwn: yeni ~ bıa.ş!ııırmştM. Umum ~ yedi 6elle, dört duvar uasında, Aıtistn Yilzü S"V'lnQ'e parladı. 
halde. bunlardan blrıdir. genç kız tenıs ovnıı:vcr. entarill deıl. - Mııoonerleci aeveı· lllialniz? MMü.T ımem:ııuııftaır bııbul edıe!r* on_ :dünyadan l1ZK. yapayan!ız ve me.ııru. - Sahi mt? Sis çok l7i lcalblı b" 

- Pett. dedim., ~enatuvenn~da bnlılar da. )'e"re çömelmişler, t.euıbel - Hepsini aeail. xatoli« misYoner. ıaııt.. tAınlLknJlt ve aervis~rtn ~ :mı.ret içinde blr ömUr sürme::C kolay saııwmıs 11e mes'ud. olmats llY 
h.f genç ıkız Y~ mudur? . ell~ri d.12'lerlllde, oclar.\ bakıyolar. leri, evet. K,ç kendilerini düştlrunezla-, blakJbnda tzıalhıılt allmıftır. :mı? zavallı Hıı.yrl efeudı haricen kaba - O halde kabul ediyonıunuz 1 

. - yaıdır . .tant uaulümÜl!den cietıı. Sey1glm, tıeıni! oyuncularına batıyor hep bat.talannı diişıftnilrle'l". M~er, ?aaba IÖJ'{lDdUki1 halde çok merhametr - Ocık t.efelddlr ederim ya 
du, aıle~r bwa muarız. Ba.Joms. 16" Ye ~t~ tılkib'UJor. SorUYaru.m: çok fatır, hasta, Yorsun da oJsa... :ve 89dlk bir in&andı. Ka.nsuhktan. za. ömrümde ldmae bana bu kadar 
biı' klz taleöe. , - ][adınlar.n apor ;yapmasına ıa. - Ya MeGd m.i.,.atu!•rler? ( T ı • & T 8 O L AB) bııııırtan bitab bir halde yataıun. y melli bir hed~ vermedi. 

Ba4ı:ıtun. Srkeit çoOÜ]ıardan h,ç far_ rattar deA'll misin? - ae.mem. Onlar çok ıtifımanlıyor, _ • _ :t-11> hfthanci bir ~ı kabul etmedi Bu aederlndc Nf!rimamn bir 
in JOk.. . • _ BQır. Ben, küçültD!müş ayaklan Allah (de a.:vını.yur. !tim gamenıar onun bir çocuk albl a aıolamadı.tmı rörilnce onun eHni t 

MÖSYÖ Li, beni Sllimttlerk~: hasret ~ııım. KUıotllıültntl.J ay&k. Y.aA'h ve tmru.şnk. 4btiyaı' lmd:n:.Um IST ANBUL BE.1.EPİY.ES1 Eladıtun röslerimle aördüm.. Gizlice re_ - Bugün ben1m bu sözlerlmdelci 
- Bu .. aaa~m gelip t.ı~em zı gör. _ EadmJ.a.nn Jııotımuına mini oıur. ~ O'IC>81ad*1an tarl&lar mi.tne 

1 
ŞEHİR TiYATROSU Etiıdili tavvet llkınd.ı.n b!r kaşık :ç_ lr.lk! mazı.&71 an.J.ınmazsmız ya 

~. deci. Bir şeb r U~atı'Olm'l- ~ mıuhafaza tçln tok ifi bir ..,, ıel.cUk. ~ izah .ııel: Emeklitlım Jıçill Mn.a saa.t.lerce yalvar. BHAha.re. cfthınyı t&mamfte tan• 
~ tem.il verlforl&r. Gelin, bıll btılun. Pııcalıar için de daha r.ı.a\. _ Bunlar lh~ lr.adm delil; ha.. Tepebaıı dram kısnındı :dıtı aiu:rdu. nız zam&n, bir itin .bv~ bir t * Gezlntimln hedefi el!mde tıir tetı dım. İmpaTa.tar aanvlatıncaa otııru.Yor- Bu aqam aaat 20,30 da : Bu müceıvherleri babamuı l\ltbntın. ainde taıııdıitınız &:Jel&d!t ntrfst ha 

me~ pıoıwltm b;; e.tderln esini bu.. lardı. o aman Pekin stıseldl, tavwt.. Yapdat11111z O..lr sdm as mUddet e:mra bana ıetirmif .ve: tıy~ ~e o llim.a1l beıı1 anış-acats 
laoe.Pl bana vf.deden bll' dllıkkf.neınm ıı,.rı. _ ı - Bunları sakla kızım, beyefendinin - 8hlin bana yaptJ.ğıuıa i7111ii 
bul~tu ~1 gitmek :e:r f"ı&t 8Cllll'a, baft1U ıııairıarane YUtuı lt&l,. letiklll caddesi komedi kıemıada :ııe!Jıbından almda munf!ak oldum. ndeeilne tadar mautma)'8Catun. 
1*blıt ett.!ık, fa.tat, J'ıl.1..DtS ~;Ahen mu. dlfttı: !Uver _a.nanııı bunların ~evcıxlll"8tlnde!1 de lnmmı bmGl ielıl ne bib'ük bir 
t&t>ft p.ı""* 1ht.l:vattmllltnda buhm. (.\rkaa Yar) OYUN lÇlNDE OYUN !~l'ı yak aanıyonım, olsa da senin 7a.t meeeleai oldtıtunu btd1r ed 
d Aıicad a.1uın. end'şP.mi sôylf'd:lnı. r·llndm almaia ceea.ret edemi~ ... yoJ'llDDU. 81ze - teo•flr edt 

Ul?l. a.,.. • M } • v k " ) • d :1em1ştl. ma.1muıel. A1nldıtımız aamaıı a.!ze 
Çlnltlerle, h:cıt:>ir zımun ~ltıd ~- a ıye e a etin en: E Ondan eonra. ne zaroaı:ı beni çok zacatım "' m.emleketiDM dôrıdü 

-.Iamam&Jı, d.1y'a ıaıhai ftl'd .. b1 bır !meyuııı tıörse bunlatt ıretirlr ve bu par-aonra Pa.rlat.en buı siparilJerim O• 

QJnH, - ftl'İ~. tutar. Pakat Avru.. Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül- h.1ı: ıtaşlara a!ıJ hik§.Yeler?e, hft'yaıa?'la bunları yapmanızı &!men rica t:d 
P&1ı. atlama !w.l'l'Lllıait iQin ilma lı. ~ .. n; avumıat:ı muv~Ua.k olurdu. Bur. tim. Sisin dr. bir sün herhan&l bir ş 
teme. Cinli, artık aiidlr.ü ~L den kaldırılması hakkında ilan =·~dan a.vnlaeatnn gece bunları b'.r llıt.eyacmw olUl."liB ban~ mUracaat 

- Niçin? imendil ieine !wyup otınnıoblJde bana meti .ihımıal 91'.ımeJhı. 
_ (llmtü ya&'.ı mukaMle. Avnıpa.. :·~t!m etti. Demek bıınları beAeniyor_ - Teeeıkıkllr ederim .ldlçWt dost 

lınm ttıilftedı oim&dığını llbat eder. o imnuz &J'Je mi? Siıal l:doblr va.kit. unutmayaca&ım. 
'/1Ul118ll, canı sı.kı1a.n CiDH, mut:ak.A Av. : - HarblA.de ~lerl i - Ba:tl8ilini takabilil'ım. 

: - En ade. en mıırtevaıı olanı . 
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lstaabul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
!f~ Jn82/111 JıHap No. llile ~ al4iiı IHT lıirua tUll 
J!Cad~ Zlllıttlpqa mab&!l.W. il 8*1 TaNallıllıpril ;reni ~ eo. 
tatızıda eııki ' lift. J'W a No. la ab1111> m birlDet derecedla ıpoteık eoı... 
mift41', 

IlcMt'MI& mev~ tAiJU ~ suntdıde meııılctr saırtmentuııa <ayn ll!'lllt, 
mahalle ff eokak(& &ılll U.pı aam&ralı 1MO art1D aurabbıu ~ 
mu b&bcıe Aaııe ~ ~. 

AbcHlteraia DIS•lp&lril ~J'i. '1nlllll: me•tm.la hıee il(nl anla. M~ ar tapu kaydı ıuretl Ye lkras eenediDe nuaran hududu sat tanıtı N.._. 
t.enıeıu~ ye paraları ..ırcaere mua. ını$0. Bir pehlivana ıriiftlte ipn9'.mle llif ve"9t.8I anıaaı. sol tar&fl ~ Ua& ~ M lunet BeJ'ın bıuıe. 
7ene 1çiG qr& ~ Ulll1 deiiJd1. llld1a bir nefes belıçesI arta&ı .Ned neı Münenıereye vaıtıt tıı.ınacat mahal olup ayrıca sf!. 
~: eo.Yalan e1deD ele dolq,. aldı. RobeneoM ırll!eret: neden müteveffa ilaaırc·b şı uhd4-ı.'nde bulunan mahal ve ön tarafı He. 

UrlJOl'lıudı. :uu..vcne tıunam oımu.ıu. - ~ı .. ıto~u am ah mlik -1rcıbaşı aatatUe mahdudıdur. 
B1Ddl1: ~1 &Yııolan .çlnıe aıdı. bel .. Jlllpten elti qablz ~ılt düter tkrar.a «ma olan muhammin raporu muc'OIDCe umwa Jlt"'bnı 823 JMtre 

~--::ı,~~a.."I oeıterek mukavva tt tıeı... ' • murabbaı. olup bunun '12 me&re 111urabba• maballt .iki bUQak bth ahşap ev 
s ra ıencere1e seld'. Tencereyi de 21em11 dir. Binada 1 oda, 2 aalon, 1 ma:1ı&h, 2 Mit., kUJU " dektrik .wıatı 

tıeılllt 81b1 ik1rt a;rırdJ. ve banyo .rd\:'. 
Bakır parala.r <fa d ter eşya!ar ~ bl H'ındll AbdUL'.ter m: dah:ı birçok u. VadflSinde borcun l\denmemaitJden do~ı bMlcımdıa J'apılan ta&ilt tbe. 

a..vn.ı a&ıbete utram$. falt, tef~ hünnın yaptıktan ıonra; ~ 3202 No. lu kanunun 46 cı madde :nn ma.tılfll M c:ı maddes ne tlf!?e 
Hiodlı bu marıfet ~rlnl bltJd ltten şu11u illn etti: satılmaaa ieM eden nbn6a J'dllı erin te=·mı bir bu\lalt ~ ID41ddK.. 

80nra; ipnotJım yapacağını 11An etti. _ Yarın sltşam; atıPt berlnMbat. le açil artıtırmaya konmuştur Baı11 Taım ecit ~ma IOre ,apıl. 
Sey.rcilerden b;,ı"nl meydana çatırdı ve das kurup sö:ıünceye kadar oturaca. maktadır. Arttlrına1a ırinnett iıııteyen <8'15> lira Pfll1 akolli wrecetta'. 1ı11l1 
f\lil!.a.""l da llAn ettl: ta. benkalu•,...-:1 Mr'ntn tiealna.t melrtabu da haNl ol11D111'. BirDlm' bll'ün 

- Tanımadı~m blr aı o'malıdır. E"1 Seyirciler, H"ınıdltn'n bu marfetl.nıı! vergilerle belediye resf.ınlerı, ftkıf ıcaree " tam t..urı "' tel Aliye r8su.. 
doımısıu bir ı>o'!s olursa daha emin o_ hu'retler lç'nde lcalmıeıardı. H cbir ._ mu borclUP ai<ldir. Arttanmıa llU'bwDelt H/1/G tarihindln U.lıatt:ı tetk k 
lıMYUntll z?., d<?dt.• dlam. ateş U.ınde 0 ıurabll 1 mi d.!• ebmeı\ isteyenlere Sandık Huiwuk tıııeri servisinde aç k bu1undorulaeaktD'. 

Sil'tcte bulunan pol ılP.rden blr si Bindlinhl M hllnel'ine Tllmf ta 48111_ Tapu seli Jrard1 Ye • r 1Uzuml11 IMlftm•tla eartruunede Te takfp dosY&!lın. 
~ana geldt. 11 ndll pot!sl muttu. da vardır. Art ırm ya g nnlc. olan' r, bımları ·~'"''" .... ert satıı.a.- çıkarıl.an 
'tr'A ttl Ak'· m.lfb. QDt doll\,.r.n batııııl· Hnd stana .. ._.IA cu -
~:.bindlen gecenlcr ııöYl · ... •e g vr men'rnl hakkında h r ııeYi öğ"enrn::ı ad '"' telA.kk. olunm. B rıncl art. 
ıı.avaıe eıelmez bilnerl •r gli<Urdi. !tadar ı'c:ten Y ster Robenson H'nd ra. tırma 16 3 42 tar h'n'? m 199.dıt P zarıi>e6 gUn8 catalothmda kin Sandı. 

H ndlillin bu t• .ı seyırc· erden z y.ı. lldı16!n n ba nttfter er·n geT'dUlt11 Jçitı 
ete ı>ehlivanlar Uz~rcde vs r n ııuster. 0 dere<'e banette blmanr$. tım 7'da sut 10 dan 12 Y" kadar y pılac:Mtır. Muvakkat ihale yapıla~ 
nı şt HlllAsa; Hındl IK'Vi"c:t r ve fnal ı mf' ç n t~ f edilecek b d lin te clhan amması "ıcab ed n gayr men ul 

1 
hl ke1 efye'lle Sendık a Acatmı t ma-ne-n g cm t olması sPrth,. Aks tak. 

H le, Yu uf ~rkmuotu M!sııer R .,_ balkı URr'nc:L? ınlih'm b r ded kodu cttrde eon arttıranm taahhüdü bak .ka1ırna.tr şart11e lf.t'94'l tarihine mtlsadft 
bensona heyecanım ,.apr,.ı,:iemtyerek mewuu olmuştu, pz •e'e" namalt'Ob 
sun arı 816yJedf• b'r pehlivan diye ma. ale~ n~ _ Ça.rşamba ıünü ayni mahalde Ye ayn saetta ~ntı arttınnası ;rapılacaktır. 

- :eaaca befl .•. Bu herif 9'h1Tba• ~ı. Bu artırmada ıayrlmenku en eoı art.tıranın üıltttndP. bırütlacaktır, Hak. 
be• ... Teheovl. Kurk:ııu bu adam b•• .. + tarı tapu s c!Uerile ı::abit olmtı:ran al&udıarlar ve lrt!fat h3.ttı uh plerln"ıll 
Hep~ '11."'Utup yener bu adamı ))!!.. Ert.esl akfam: M'llM'r Rol»enıınn ıco. bu hatrlamı ve husumle faiz n ma•r'fe dair lddialarmı illn tıl.rlhlnden 

M iter Rob!r.""1 alrJil! Ye -otnmıı.t r.a Yusuf'la bernber airlt• JP.!ın'etl.. l&a. it bareJl 20 gün icinde evrekı mOsb'te erile beraber daueaüae ~lkf.mıe.lsi 
b r adam olduiunda:ı Xor.s Yurufıın dam Roben801l da beraberdi. llz mdır Bu sur~I.,. haklennı b d rm•mlt olanlarla ha.dan Uıll8 ı clllerile 
~mı anlnuııtı. 1tPltli'vPnnt dtt. sab' olm•vıınlar ıttb.t bfd İllin pa11a....-ndaD bar!.ç kalırlar. Daha fazla 
f(lncelerint datıflnak ıÇıo 1lnudl: ce. (ArkMI nr) m•lftmat alma.'!ı: fst.eyenle-rın 9391984 dooa No. eile Sandılımıa Butuk tilerl 
-.'bıar llerdi: - ·----------- aervlaıne mUracaat etmeleri iOEunıu !13n olunur. 

lı - Pehlivan; mnd!l ırür~ yaı-~rn cad kaza t D t KJI. ! • T 
U llbabazhtmı 19Plm8Z,.. 0örft7or. Bulma a nan ar an sun,-. Karıısmdakt adamı dalcl'lralar. Emnl'Jf:t San1ıtt, SAn~ıktan s'man gayr~lQ ipotl'k ~k Wk_ 

oa ellerue: ıöılerıl~ b r nokfa'1a "8ka. 5 incı deVTe buımacalarında Jenlere muhamm nler m ,.. n koYJl'lU'i o'duiu kıymet.in '' 40 nı tee v1lz "'· 
~ nıUra.kabe ttt ltıt'!':t eo:ıra: html'. kazanan okuyuçuların iı' mleri. 

1 

m.em.ek üıne ihale bed0 'abl J&naıD& kdar baro ftr1IUtk lll?eült tolaylık 
!!ıuvaffat olmu~ bu'unuYo~ l . ne .. Te yarın devam cd ceğ'z g t~nnıektedir. (431h 

~lrert.e: brsısındakl ba!<Jllt •ld ttı nı r ) ----

ferde du.ıı:. buna mUsanıte eder mi?..ll · '!!111-----·---------------~I~---~ Selimiye &atlnalma Komisyonu tAnları 
Planyaeı ustası alınacak -Mevcud n<l?nnuıe·erln! göre 8000 t1lo ınctr, 5000 kDo sytin tıanea_ 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 5600 kilo K. 4iriın, ~ klh domaıee sa:ı~ le mevood evaaf.na sure 

2500 kiJıO ~1~ a.yrı -'fl'l pa;ıarl~ sa.tın ailınaoaHır. İDclrin te. 
işletmeleri Umum Müdürlü~ünden mırı tı 3t5 lıira, Zeyt.l.n tıa.ne6inln 324 lira. K. üı&iimün M6 lira MI kuraş, 
~ ~lşö ıaırnıreanemw olm1ittmnf'a ifil~ · ehl.y.ete göre dom ~nın 3':?4 llr:ı ve meytl'nratınm 3416 ?!ra olup pasaı'lığı l'f/ 

lllUie 3Q Uı. 40 ıcunıta bd.az ottcreç ~ımııet Ş'arU~ üç p! nyacı ust.ası 1/942 CuınU ıtesı güna aLa.t ıo d& Stıımt;ye aıııbd -.ıa.:ma lııollllB;yo -
.ıı~. nurıdıa. ~ıılaı:ektlr. (437) 

4*eztm. ..W..• bul~ !Bt~ıilerln nüfus ihıuvıyet cü.zd nı, hila * JI. 
~ ~. eal'l'.Ct rapl'.Hu. ııtı ıoootmt ~ ş:md~ kad'ıır ~ k rı Mevcud .aııuıt'arına !fe niimunesme göl'9 Z tııın X. Fasulp dl~ alına. 
Dı'n !! krdeın aJmı~ olcrtılıfan ıı~ ımlddetl Tealka1arı ile btrt.lkt.e $lctır. Temlına.tı 1012 lira. 50 turıış oNı> pamıiıiı 1'1/1/912 Cımadml 
1911.IM2 1ıtrlhflııde aaat ıo da Ş!ş1t ~V&lY' depoeu " hı•tndt'kt mite. gilnü aaıa.t 11 de S~lımiyede uter~ sa.tımL1ıQ3. ~tmda J8P1la • 

inşaat ilim 
Sümerbank Umumi Müdürlüfünden: 

1. - Ka.-at dl!lalr w Oll* fallllblln •'m 1 4a J'llPllMM W 
~-11.n S.....- llaPlk urf ...aıe w 1ldald1 .,.. ..u. tbll'a s• 
lılma!Ulfıut. 

3.. - İ4bu ... "' ~tin .. .,,..... _, .... 11.-.ı' -. 
dlır. 

3. - • •n• 9ft'Mı. Anta.rada SO:meı:bmk Mwrıeı1M iUbellnden ı 
l1N. mubbtllnde ..ımecatm. 

4. - Mll"f'llllıtkM Wn,_. mlııt&rı •ı 11Nıı11r. 
5. - •••111 •1111G tarlldDıe r111 er ftllutaııl dn4 .- ıe a 

Aı*arada 8üımeı'baDk t1mnm1 Mttrıüdül11 in1uıt ........ .,.,. ~. 
e. - tMrkllk· ~it 99TRı ~ Puclılıre bdlı' ,..... .,.._ 

lan 1ıa gQı& ... ft bmılan:n bed.eı11eıim nnunm tııilma te1t11M1111a 
1ı1 t! ııla tıaıttıııktb ettıtıne ft banal ha...,..da ....._ı ... ..._.._ 
~ ._. we..._. toyaeatlıu.ıır. 

'· - 'hlıllf llldktıubtınm ha.'Vt sarflar ~ cılaralt ·.,_. CIDli MM 
11 • -.... llllfd>ta mulnlHTtnde ,..,,.,.. Sftrnertw* muamı llr:A.t.!pK 
llM tılllmı olunaoattır. -

1. - Pbıllll. 111& l&ıder:Jecelt Wr\10.- ...,_ bil -Undea 1 .U 
9"1>ıe lıadll:r ll!bJf ve .mn bmııı1 ,._ ~ .... cılmMI ıtm. 
dır. ~ Wk1 olabllecet recameıer auarı Wbanlı ~-

•· - Bama thıaı~ ıcıtııda ee~ı.tr. cU8> elli• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Mu!llmaaım bedelt (13735) lira o.:an muhtelif el>'a.111a (20000) J(i. Kur. 

fU1l boru <11 lskı) Pazarted ttıntl aaM (H,30) on bet bUOot1a Hay _ 
UJ1)8fada Oa r bina& dahlllnd*l komlaJon ~ b.pü arf uau.. 
lıBe IUID aJwıeoldrtr. 

Bu Jf8 lbmdt ıstIJen}erln (1030) BN. <13) ~muvakkat, temı.. 
m.t bnwıwı ~ eWl1 1Wikalı.rla. ~ ~ aı'tllmu qm 
li1n ...ı UUO> on d6n otum tadaı' ~ .,..,ne ••me6m L 
sımctır. 

Bu Jte at tutnameler lrııımiayondan ..... cıllmk 411*' 4Nlr. lü9) •• lluburımen Ocdell <34 60> l ra olan a Mld 1 tilcıın&hk, 2 aded 10 tııe. •ti* moeör • .Jener&tOr 2't 12/1942 CUım. l'tmtl 8Ult 11.»0 da npatı •Tf 
uıaltı De .Anb:act.ı idare lr.nasnıda topı&nan merkez ıJ uncu kom onea 
•• UnMU.tır. 

Bu i'9 sirmek isteyenlerin '2110> iralık •uıaidca.t temin.at ile ka. u un 
tıa1'A lllıtıliı ..Ol.an ve ~erini Uni ıtm iM 14.30 a tadar adı 8898D 
&Gımsyoa reıa !ime vermeleri JMlmdır. 

~er parsa.z olarak Anu:ra'da y.ı...,.. Dalreslndelı, H&7 rp.a. 
1&'da Tesellüm ve S V'k Şeflitlndıen teldn olunur. <31 u 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtaalı Sabn 

Odu 

Alma Komisyonundan: 
Mkdan 

Kilo 

IOiQ80 

P!;ra&ı 
Lira Kr. 

HOGG Ol 

,. , .. tanın.atı 
Ura 

İhale rtınü 

1800 2.1.9'2 <1->.ıı iı.ibaren blr 
ay müddetle pazar ıkla 
alınaca.ktır. 

Y'*4nda mıtdarı yaz.ılı oduna lhaıle cQnUnde teklif ed len fiJ3t pah h 
strWdtllGrıden .!IÖStt reçen tari!Jten it1bar• l>lr &J mllddeth ı:ıuarı.ta bı_ 
Takılmıştlr. 

1stdlJler a.nı:ıat atçesın Urfa ıUmı1lk mutıetua tıt'ası vemee:ııe ya. 
m., veme matbazlle .. rillamenın t Uneü maddesinde, kendllerl.nden ise. 

• 

n.ıen mtiblar'la bırl.kte hersün meztar ~ mflra~ edebi!~,.o.AkA.~~__. 



Memleket haberleri 
Adanada san' at okulunda 
köy çocuğu da okuyacak 
O kula bir pansiyon da ilave edilecek 
Adana (Husıı&i) - Şehrimizde Memnuniyetle öğ.ren4fğimize gö 

aÇllacak bölge slUl' at okulu 1 5 giL re. maaııif m.üdlirtüğU okul.t. bh de 
ne kadar tedrieata ba~lıyacaktır. pa.nelyon ilave edecek ve .köy ço _ 
San' at <>kuluna İnldlıaıh ilkokulu bi- cuklannın da aan'at okulundan i6-
nası taluis edihnitti.r; hazırlııklar bi tifadelerini t-emin eyllyecektir. 
tirilmek üzıoredir. Mcml~etimizin bir r:iraat mem-

Evvelce de yazdığımız gibi San. lc*eti olmuı ve zhaatlmiı:in de 
at okulu müdürlüğiine Kıutam.onu makineleşnek.te hulurunul okula 
Bölge Saın'at o:Jc,ulu demir iıleri, jolan büyü.it ilhtlyacımıza ıüı>he bı,.. 
reaim öğTetmeni B. Şükrü Ouyat' rakmıamaktadlT, 
tayin edilm.i,ıiz. B. Duyar ayni za- Çulrurovaya büyüle hir:metlerde 
manda okulun demir i§oieri ve re. bulunacak ~lan San' at ıoku-lıı:nun 
sim öğretmenliğini de yapacaktn. açılmasıında gayreti görUlen ma.uif 

Memleketimizin ç.ok büyük bir mü.diiirlimiiz B. Ehem Gıir~rln ça
ibtiyacını kartılay~alc olan bu oku lışnalarını trahliıde ka)"Cledlyoruz. 
lun geni~ ölçüde rağbet göreeeği San'at ~uluna ilk tahsilini bi. 
muhakkak.Ur. tinniı ç.ocuklal' aıhnacaktır. 

Milii Şefin 
Adanalı tara iltifatı 

Konyada Atatürk 
koşusu 

Ada.na, <Hususi> - Adanaru.n 20 net ıton~.an yuıl.lyor; Böıaeniu ttr 
k:un.ulıış yıldönümti mUna.9ebetlle Cüm_ .,eh.Ti ~ tertib ettiti At&t.Un ko. 
hurreis!m!z Milli Şef İOOnUye, Meclil fUBU _. 1• d8 :tıüki\m.et ala.mııda baş 
Rıe'ls!nııtre. c. II. P. Genel Seıtretıerine Jad.ı. 171 lı:Dşucunun 11'1rA.lı:: e~ ya 
celcilen ı.a.zım te!gra!Ja.rına aşatıda.ki -
oevabl.ar gelım.l.ştır: sışlar ~tlıltl&timiıl Ye kalabalık bir 
~mı Ener, Beledi:)'e Belal halk ~ 1"'afmdan alA'ka ile ta. 

Adana kib ed.Jldl. 

Kur1lu!Uij 
~en 
eder, sayın 
dıl~ 

Ylldönümll mWwıebet.lle OYun yuva.ı.arınu:ı. 1500 metl-elik 
bem'.:ıı duygUl.a.ra. teşenu.rı~: Bir.nci: Am Orten Lise 
halka. refah ve sa.a&Kler <o1ftıa), 11t!nci: MeviM Tu:rıwürekli 

<~, "Öçüncü.: Baki CSan'at> . Bu 
tsmet innnil yarışın tMllliı tasnlfınde lise orta. tı.s_ 

Kumı Ener, Rtlediye Jıelıf mı 1ıalcmı ı 7 puvaula. b!rincı olmuştur. 
Adana apar yı.ırd!arının 3000 metrelü koşu 

Aıdıan.anın lcurtu\u.şunun 20 net yıl_ sunda.: Bf:ııinci: Meıhmed Algan (Liııe) 
dönümü mıUnasebetile gösterilen duy_ tk.1.ncl, ~ 1 AD <Li > 'ti Un ü: 
guJ.ara !ıeşeıl<ıkt1r eder:m. . · ema. , ur .se • ~ c · 

T. B. l\f. M. Reslsi Renda Alı Tf:lıcçar <Se.n .ı.t> • 
Belediye Relsllkfne Bu yarışın t.a.kım t.asııi!ın.de Li6e ta. 

Adana kımı 7 puvs.nıa bjr!nci olınııştur. 

Kurtuluş yı.ldönümünü kutlayan lı. ~ Genç!!Dt k~übünün 3000 ~~
da.na.lılarm Part.iyo !karşı gös eı'd:k1er1 ~l.A yarışında.: Birınci: Kenan Güçlti, 
ı~n sevg:ye t.eşe!tkU.r eder, arkadasla_ tkinci: Na.fi Başbl>Y, "Öçüncü: Meluned 
rın a-özler!nd~ öperim. İy.idöner. 

Taik:ım ıtıasnlfincl.e Gençlik klübönün 

~ 'Erzurum Meb'nso A. t.akımı 8 puvanla birinci ol!lıın~lar. 
Dr. ı\, Fikri TıizP.r dır. 

~...._.w 

lkincikinun 

Türkiye Cümhuriyeti Dlerkez Bankasından: 
10 eet:ıe ve dll.ha f.a.z1A mUddettıenbeô -.hfı>1erl bal'atıDdıan aı-a5!lmad1,. 

tlD4an dolayı 2999 saı,yılı k.ıuııunuo. u 1ool. maddesi mııeıQiııce muht.elll ban. 
b. ve m.11ıesseseler te.na.bDda.n Mal~ Ve!:cAleıtl tıea.a.bına ı:nıubataQ odil.ınelt 
tt2ıere Baon:mıza devredilen Pal'al.mn m.lkdan aşağıda c~ştir. 

11.ıbu paralar Ban.kı.imıza devrecill<ıiklerl tarihten mb.ven 1.k:1 sene ~'llde 
Balhipleı:l v.e,va varl5Jıen t.e.ra.tınd.a.ı:ı. e'\'rakı müısbite ibrazı suretıl.e ldare mer_ 
kezimize veya ~elerımize müracaat edilerek ıaıınm.adiklan takdlrde 2794 
68.)'llı kaı:ı:un.I& teşktl oJuııAn Aaııol"U&maın Sandığına tr..tıla&ı edecekWr. 

Bu mUddeıt:n hıta.m.uıdM sonra va!d oJaoalt mııra.caauann. htlktim11C1z ad.. 
dolunaeıWı flln ''unur. 

TL. 

41.81 

63.2' 

(Dünkü niishadan devam) 
t.&Lm. ve adres 

Ztraa.t Eıuıkuı Trabzon Şubes.iafR 28.4.941 taalhl tevd.ia.&I 
A.yıı.so!Ja mahallesin.de Murat 

Zlra.a.ı B•nkıuıı Tavas ajansının zs.j.941 tarihli te'fcliab 
Esha.bı bilinaneyen 
Zira.at Raulta.aı Bursa ŞubP.sbıin. H.S.BU t..rıh1i ~vdlaia 

7.45 Abct..ı!lah Oğ. Y&hye. 
6.57 Halil Kemalett.ın 

2.8'7 

19.48 

5.-
15.91 
2..-
6.15 

27.19 
6.-

15 .62 
21.11 
40.-
5,-

20..--
5....-

10.-
10.-

4,-
126.50 

40..--
34.-
15.-
13.-

19.99 
9.4'1 

0.34 
3.44 

9.8:ı 
o.~ 

0.77 
0.22 

10.68 

1.73 

3.99 
0.24 
0.24 
0.24 
0.23 

Zil'aat Banlca'lı 8~franbolu aJansmm. 1'-5.941 tarihll tevdiata 
Kayık.cıoğlı.ı kız. Ayşe 

Nuri Uğuz 
Ziraat Ba.nkas1 Sındır~ı ajalLllDID lU.941 &aribll tevdfa6;a 

Askerlik Şube Reiei Hüseyin 
Zlna.t Bankası Bınirdat aJan.llDlll H.i.941 tarihli tevcllab 
Abd.il 
Zlr&aA Bankası hmir fS1lbeslabı 4.6.941 tarihli ıe•clla.tı 
ŞWtrt1 

Gülsüm 
ismı malfun değildir 
Hoca İbrahim 
Abdu.rra.hın.an veresesi 

J > 
Molla HUseyin Oğlu~ 
Hüseyin Oğhı Veli 
Ameleden .Eşref 

Ahmet ÇaVUIJ 
Mehm~ 
AU Çavuş 

Ka.&an Ta.haiıl 
Elmill' 
Zima.t Bankası Van 6vbesinlıı 1U.Hl taribJI t.mllah 
Haydar 
KAzım. 
Abdürezı.ak 
Abdullah 
BaYTamı 

Zlna.t BankUI Tekirclaf a.tsıısmuı 14.6.941 tarlhU tndfail 
Ahmet arn 
Nazmi 

Zir.ut Bankası Botlnım aJansmm. ıı.s.Mı tarihB tevdfa.tı 
A.bi.din Bodrum 
HB.sa.n asta. 

Zlraa.t Bankası ('.orum Şllbesiırlll U.6.941 taıih1l ıevdlatı 
Vasfi Oğlu Necd~ 
Va.sfi Oğ'lu Sami 
Ahmec. kızı Sahavet 
Ya~r r<dl4ca.s: H.andune 
H.ııkltA.:n Zade Serile vereseei 

Ziraat Bankasl Tukat Subesinln 11.,..Hl tarihli tevdiatı 
Osman 
Zina.t Bankası Mımka Şubesinin 18.'7.941 tarihli tevdiatı 
Muall!m Adile Rıfııt 

Dr. M<?hmet Ali Oğlu Sina 
Natıa '\n~a: Mrmuru Mrhmet AD 
Hü.sey!n Oftl•ı İhsan 
Mustafa Otl:ı Baki 

TL. 1wn ve adr'ıes 

0.51 Eının Oğlu Ziya Eksper 
Ziraat Bankaı;ı }'ethıye ajansmw 18.'7.941 tarihli tevdla.tı 

124.il Patlangıç koyilnden ö.ü ha variSleri 
Zira.a.t BankaM Karamürsel aJa.:ı;ısınm 18.'7.941 tarlhll tevdiatı 

0.22 As. Ş. Yüzbaşı Mahmut Cemi.! 
0.22 Kabile Nadire 
o.ın Z1raa.t memuru Sallha"in 

11.47 

0.18 
0.18 
o.ıs 

0.17 

25.-

2.-
3.-
2.--
1.50 
2.-

7.47 
4.47 
7.47 

29.73 
:.ı4.'l3 

3.-
25.-
0.88 

ıue 

l.'13 
9.ll 

Ziraat llankası Yo4at ŞubesiDln 18.'7.941 tarihli t~ia.tı 
Rıza. 

Zlraa.t Banluı.sı Menemen ajansmuı 18.'7.&41 tarihli tevdiatı 
Hasan Oğlu Ali 
Süleym.au .kızı Makbule 
Avu!:a.t Mustafa Kema.1 
MllsJma.t bayii lbı-ahim 
Ziraat Bankası Alaşehir aJansmm 18.'7.941 tarihli tevdiatı 
Eslti fuünı mahsulleri ltooperati!i 

Ziraat Ea.nkaSı KastamoD.i Şubesinlıt 18.'7.9.U tarihli tevdia" 
Ali OQ:nan 
Ata İsa 
Mehmet Has.an 
Osman 

• Ziraat Bank.a.<.ıı Develi aJaomıın 31.'7.941 tarihli tndiat. 
Hamdi Kurtoğlu 

:fncesulıı AU 
Osman Kanberli 

Ziraat Banka~ı Miiıahçç.ık aja.DBDllD 31.'7.941 tarihli tevdiata 
Musa Kaum namına Cevat 
Emin 
ztraa.t Bank.ası Nild• Şubesinin 11.'7.Hl tarihli tevdiatı 
İ.diris 
Mwıarrem 

Mehmet 
Zl:raa.t Ba.ukaSl Çankırı Şubesinin 31. '7 .941 tarlhH tevdiatı 

Peıh!ıvan Oğlu Ahmet 
Ziraat Ban\B'Jt Şarköy aja.nsııun 8.8.941 tarihli 1,eydJaiı 
Muı.aff er Baysal 
K.a.ra Mu9tafa Ç•narlıdan 
Zira.at Bankast B1p ajansının 16.9.941 ta.rihll tevdiatı 

2.o6 Fırıncı N:uı:tm 
Ziraat B=ınusı Burdur Subeslnln 29.9.9'1 tu'Dıll tevdiata 
Hacı İbrahim Oğlu Mehmet O.Sli 

0.03 
Ziraat Bankası Bolu Şubesinin Z9.9.941 &artbll teTdlatı 
Ta.bakı a:- mahallesinde Ahmıet ortıa.n 
Ziraat Bankası neıu Subestnln 29.9.941 tarihll tevdiatı 

0.0S~ Bela.har.tin Vel'Si Abazoğlu MUZ&tfer 
0.0'1 BeJ.kıs velisi Karaçayır M. den b.vu Zade Hakkı 

2.19 
0.43 
0.43 
0.43 
0.43 
0,55 
1.39 
1.43 

o.sa 

Zlra.a.t Banka.si Uşak Şubeslııln !9.9.941 tarttılt tevdiatı 
Şa.baıı Oğlu ;\fchmet Uşak: 
Burhanettln ve N ecmiye Ü'lger çocukları 
Yumurtacı Emin Oğlu Ali Oşa.k 
Ms.!iye katib'. Mustafa ve hemış:resi Fatma 
Niyaz. Ceımal. Uşak 
İnhisarlar Muhasebecisi Sadelltin K. Cena. 
Maliye kı'l.tıbi Mu&ta!a ve kardeşi Fatma 
tsmail Oğ~u Hasan Uşıık AV'beY mahanes.t 

Xıraa.t Bıınk:ı.sı ~ozgad Şubesinin 29.9.941 taribll tcvdlab 
Ömer LCitfl 

[Devamı 6 ıncı sayfada] 

Doktor Hafız Cema 1 ~············································' 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 104 No. da berııün 
basta kabul eder. 

i Koca Yusuf l 
i Tefrikamız bu.güo dördüncü i 
S sayfamızın birinci yürl:ndedlr. İ 

'---··-··-··---.... ··-··· .... -----' Telefon: 21044-23398 



ıs ıw.w ... SON POSTA Savfa S 

TelgraS, Tele~on Ve TC,~iz Haberleri 
Alman 
tebllll 

Merkez ve Şimal 
kesimlerinde 

muharebeler oluyor 

ı Karne ile ekmek !Memurlara fevkalA-1 C Askeri vaziJet ::ı 
e e ee ee de zam kanunu ay (Bq wafı 1 inci IQfada) ive Almanların ondan sonra :vu.yet • 

t • • • • k d • bıablıına emni,yel.U bir aurette Jı..rleee. ler~ ısl8lı edeb lme:C ıçln yapacak _ 

evzıının 1 ıncı gunu başın a tatbık ~= ~~~ı:=~rıl; ~o!=~~~e=:~~re:;, 
d•ı k ec cenııbundalti Kırım yarımadası Alman ordusunU!l elinde bu~nJtU 

(Ba,s tanlı 1 mel s;a.,.faulal 1 gramlık kuponlar mu!rab.J!nde ~ e 1 ece muıt..ıtesıruJa maruz bu unduxları .teh. gayr, müsaıd ıw'azı.yet.ııi sUratle ıs ah e_ 
saat 12 ye ddar ma.vn.kk.at flşla' ~- alacaklardır. lireb 'V!Ba.yet.ın ônünc ıec p c ccnıc • debılecek. UııkAn'ar me1cud o duğunu 
rılım:şt.ir. Bu fişler 48 saatı.kUr ve 48 .P'ı.rm ~ loıkant.alar her aıc,am halk.. fBat tarafı ı inci urtada) dikleri d'e hentn bellı oannmı tır u.r defa daha t krar ed ccğ z Fırul68 
saaıt hitamında t.ameler.ıe tebdil clu _ tıQıı aldtzla:ıfi kupon~ ~ü:adar!ara ayiık tahsiaat miktarına, Oe.roeıaten, külllyetlı .süven kütle - harb.ne 150 t.Umcn ı.ş"..ir&lt e ren, Sov_ 
naoetıtır. tıe&lim ed~kler ve bunun mutabUınGe 4 _ 3379 ve 4140 aayılı ka- Jıerüe blrl!kte geçen kış dC\ 01ıdek YeUer harb.n mil td k eruıın kuvvf't. 

K t 1 t f · 1 yenı un Y1e elemek alacaklardır. la · J"LI erb la Bo97et _ Jl'\n harbin.in ne1.lcelertne ,-ö_ lerı harlç olmak Uı; 190 ttımm e ._ on ro Y8 8 tış er Dün vapurla limatUı. gelen 7oleulıır:\ ili UD ~ tehvfluJ D ee dlll. \ o;:iJdl re \'ÜCUd8 l'e rlte:ı k zaklı Ve kayaklı <Yan 'Ye O esnada orta Ve ga b1A vru_ 

Berlln 14 (A A.> - Alı:ıan 

ba.ttıtumandanlıtı teb ğ : 

muvakkat Sınek ka~ ?erllmek t.. a ta&.nı aı &rll ve en z .• Sovset ordusu nııreltet kab!.11 Un ve pada.k, erle bırı k' bil Un kuV\ ~e:-ı _ 
Vali ve beled.ye reisi doJı:ior LOUi !lerc a!Akadar memurlardan müteşek.. Whaylara verilen aylık roıktanna tllmenlerle de kuv1et endırılm ş o n _n 250 tllmecıe ba~ o:dutu ısrarla 

on;u:arı Kırdar dUn bğleden evvel <tt ~l,edm kil bı.r heyet teşktl olunmuş, bu heyet cctcmdid zamları dahi!:., bir bölgeden aif~r ne kuvvet ayd _ söyle.nen ve ondan sonra ah ay 
BOnra ıbw.tln nahtycıenüı tte.rtiş.w~ vapurlarla soore yeru pır.ı 10!cu'\arn 5 - Merkezde ı.tihdıun olunan m.a ııı1*Aııl&nnı da pek &ıyad" artır_ h:ç dumıa.dan wer ve mha muha _ 
Wlunmuş, aWca.d&rlara icab eden dl ~ fle ~ır. Trm ataayool.ar•ndl\ barkiye meslek memurlarına 3112 mış ve bU.Ukı t.ahm n er n Usttiı de b r rebe.erı ) ıxın b r ordunun bu lmkA.n_ 

ea:rk oephet»!lliı (';et]Ub .kes;minde 
dıtşmanm bJ\l<M hücum.arı pUsltUrtüL 
mllşt.Ur. S&rt ceph~ı-ım mer~ ve tl_ 
~ katmler ru1e ş!dd tll mulıare _ 
beler devam • mek~.r. Dün de düş -
ll1!l.n tıopo.u.<.unu.ı a ı..ı.,ıarı, A1ı,uuı tıı•a]a 
rmm nıukab ı •.aarmü.ırı ve hava kuv. 
ıvet. nln raa lye~en nı>~!cPll nde kanlı 
ve ağır k.a ıb 11ra uğr~ışb!'. 

rdt.'ti.!lerı verm ştir. Beledıye reis mua. da bı.rer ıtevzt bürosu açılmış'.Jr. 88 ılı kanunun be ınci madr.les"ne silra'" ~ lı:ud!rt'tJe hndrotoe ~ mı.ş _ ra malik o!mndıtını dil nm h t 
vıni LMti Alrıloy ve diler alibda.rlar ~ f!tı.sa:ı mlldUrlfltü i\hıde Y . . ş h . ıtır. 12 ~rınc .. U.nu.-ı ttıarihıı Sovyet kııı.:tıen garib o~caiı g:b bu or unun 
da her mıntaJuıda teftiş ve k.ontrol'le.r ...... ... ri1 .... ,_ ,,.,. levfıkan vcrılcn temsıl ta &l&&tına, t€bl!ğ1 bu cümleden o'!mak Uz r" <'ep. bugün eark eepne ntn muh· lif m n. 

750 gram cıı.m.!a. ve eee.~ o .. n ali.... 6 A -k A k b • ·l b i ile 
yapmışlardır. tşçflerln CJe:ıb'tJ. içın tJ(birdelti 2000 - '"'8 en mc te ..., e es heıın bazı kısım ıırmda il• r'cmt:gt' de. tatal.annda ıç D" ~11.ş o'du u &Jr _ 

Her nahlyedc kurulan kame teni bü müesseseye .rııımim yapmıştır. Bu mü.. erat maaşlarmın aylık tutarlarına.' vam eden Sovvcı bt'!llaruıın b eolt sıntıh vazly Un izah edllcbllmest de 
rolannıda memurlar b~Un ve yann ds ~ dün yal'ld\Kımu: atır lşçı ev. 7 - Miktarı veya azami haddı \töy ve kaaabayı ~ bun:ar au ında mllşkUldllr. 

Ş:m.al Buz den.z.nd" eıa.va.ş ~-yare.. 
ler 5000 ton >i o~uk b r tcca.ret gemisi 
ba •ımı Şia d r 

gece l"6f'l.SU!.a kadar çalışarak wn~ sa.fmı h.ı.lz .k:m.seierl tesı>:t deeel:lcr ve kanunla tayin edilmi§ olan >·evmi.. Br1ya.n&'Uı GO lrll<nnetre .şlına ınde .Almanlarxı Pl'bl Avrupa 1le At.de _ 
e.lm~ıınlara flşl.or Vcl"tt\."k'erdlr. Vı • m-ıutabı i:ktı.sad mUdUr'(lğllne b.ld re _ ye cıharcırah yevmiyeleri hariç» bulunan Liyodlnov'l mevki!nl gerı al - n z 88.h~de bazı yenı nınkEıadlnr.&a 
l~t. nahiye l)'(lrolatır.<Ll çal!.$!Dft.k (L OOklerdlr. Ağır iş;1lere ayrı karne tcrı: huzur hakları ve ders saati üctcl- dJikle.rmı bUdlmıektedlr. blb'ükoe kuvvaler bulundurmak st -
z re 200 den faz!!. memur ayırmı.oıır. ohmaolllEtır . L: Bu mevk, Brı)ana.'i _ V ~asma dtı_ mıı o~ dAhı bu imhdak gUc'U~ll 

llartoran ;:eri ıt hııılıtı a!llis•z 
Bu memurlar dil!ml surette nllhiYe-" · ., ·ı )eri, ıı saati dışında·: munzam -ı-·oıu "-ın~~ ve "~va.sın.anın "'"" g d .. -....r.e ....,.,. de" ljir, " • - Pırancal.a unalt ıç n en ... ce Vf'r en . .. tl . k .. ı .. .u .... 3 ~ ...., v.., - OJM"'& ... ,.... & 

leıde ~ame ~er le meşrul ola<:allar. un keılinıith'. Şimdll k fıra.ncalA çı - mesai u.cre eri, . ma tu. ucıct.ere uc. ı5o ikilomeıt.re eenUbunda.dtr. So'7ei:.ler K.Wd m:nta.ıcuının f&N c ph ol.. 
Be.rlın 14 fAA.> - Harkotu:ı 80\'}oeC 

kıt'alan tartı.:1.:ıdan lşial edCdl!Pne 
d.aır Ame !ka l'Jlatbu:ıtında int.şar eden 
haber er h ç "nr e<;'fl : olmadıtı sa.!A. 

dır. bn]mıyaca.ktır. ret yerine verılen aıdalln ayhk bundan biıfKa.ı; g\hl evvel Mecov• "e dutunu. buradaki aaı'Slntılarla mu _ 
lokantalarda vaziyet Etmek iııtnde h~ hanıt btr &ek lde miktarlarına, Rıjev .şeb.1.rlerlnı .al.m~tda MOJaJıit • Vl_ va.tt.ak(YElt.c zl!klerl başka h ç bır ~-

w!i9timal yapa.olar ör!' :idB?'e m hke. 8 - 3656 sa.yıl1 kanun~ 9 ve 19 un.. yasma sııhumda bulunmakta olan AL ytn ~~ edem yece~ln1 tıekrnr ~r. 
I.ıot.antalarda yemek yl~ k!mst:ler mee&ıe u..ti olunac9.thr ve fld~tle cu maddelerine tevf an umumi mil - man kuvvet.lerını bır çember çıne al.. ken bu earsmtılar1a muvaffak yeta z _ hs-e 1 A n mahl~ 'erınde 5Ö7loen -

mek'red1r Bu mahreller, b JVM.t SovYe~ 
rffl!l'l.I bsber er !ljan ının teb'lğlerlııde 
bile bu nevi t>ir haber bulunmadığını 
~tedrler. 

ekmeklerini hari.çtlmı Teya ~ cerr.alandırüa-Olll(lardır n2lCne bnunlanna bağl· D ccdve 'nde mağa uğra.şm.n.kta olduklarını 1bsas ~ ~in temad:&1ntn Uza.kdo udak Ja. 
m1*&bUinôe lokantadan ~o ede _ A k d g&!erilaı kadrola:-la m zkı1r kanuııe. mlş:erdi. Ş;md ywcancla b ldlrllen mcv pon başarılarına ratIMn İng ı.Urle 
cdtlerdir. Gel~..k ay dai.tılacak kar. n ara a 41.Ab dlter da:.re er-n kanunla tasd k O. kie de llerlemelerı A:manl.ar n ınanıl - Birleşik Amerlkah·an'l i&t kbal için 
nelerin her ıtinıü!c kl:ımı ı~ ltl' 8J8IDD. .Aıara H <Husu.an ·- Şeln1mrzde lunan mUmıvıll tadrol.ıı:.nı.n aylık m.a.z hareketsızlıklcrintn temnd!sinden bıuırta.ıxıa\ta olduk1an a~r tıaml<'Y! 
ltı ilç ltupond-:ı.n ib&tet olacak ve lo_ karne ne ~ ut.ışına önU:mUzdekl m!.ktarmuıa. ce.saretlerJ artıımık gaye.erini daha da hattA vaHtnden evvti garbi Avrupa * lraııfalarda 1wırnS ,-irmı]er 1>tı 125 eumıa.rtea eUnU ba~l&nacak.br. 9 - Köy öğret.men ve öiret!mler n!n gen.1.şlet.me1c hevesınc dllştfrlı::~rınl gös_ ~e ce"b-d"~ '-!1hver d~vlet _ 

Beırl!n 1' CA.A > -- bı haber alan &ylıklarnuı.. termatedlr. Sovyetl r bu harekerle _ rlnill ba.Gın& cot bQyUt b r yeni ga.·_ 
btr tJa tan 't!ld'rlllyor: d 

1

. · ı• A •k ıo - 2656 sa.yılı kanunun 8 !nc1 rinde haklıdırlar. Onlnr, önlerlooe açı_ lenin daha .açı.masm 'l fht mal c1ahl 
Bm'J'ensk bö1qesıııde Alman kıt'ala. Libya a ıngı iZ ve merı an maddesi mevzuuna gıren darı vaz'fe lan bir fırsattan lst.ifad t.deret ka - IJnde oldutunu da saylemek 1s yece~ti 

:rn l'lolef'v'1c ıt'ala.rı arasında ~ - ücretıerine. zaı::ımaada ol<lukla.rı muvaffakıYetlerl K D 
~r olduiuna da r Sovyer; ve İn.. t hl•"" 1 • 11 - Za.t m.aaşlımıe bu mnaşlar ye_ mütemadiyen gen şleıtme(re çalışıyorlar • • 

~~~~~" verilen haberi«. barekit e ıg erı :,· .::=·~~~:'~;:,~~~"= ::.:..~ :,,.~ .... h ı;r Edenin Moskova 
Alın ı h.ın alnnları <Bas tarafı ı inci ea)'faa&l tarıarı.na. Bu son .iki Uç glhı zarfında. Alınan 

Berıı.n H CA A.) - D. N. B.: Kahire, 14 (A.A.) - Ortqark B · Zam Ud tinin ta1'int k~na.kla.nnda.n ~ılum haberlerde şa.ı1t h ı· h kk d 
D N B j nsının dğrend ğt>ıe göre İ n.. t.eb aşka bombardıman tayyareleri Madd 2 Blr nci madde muc· seya a 1 a 1 n a A:.nıan bomba,.·dlln.an t.ayya'ri!lert Salı lin~i.liz uım.ını1 kararg:.n,ınln - limanda hedeflere taarruz ederek bJK:e y=pıla.cak yUzde 7b'ml veya y~ ~6;=~ ;ıi:,=~~ =:~ 

eüntt Teodoeıy d:ı Ruc; asker çık.firma & • •• s 1 .. .. 1.. 11 yangınlar çtkarmıılardır. de on beş nisbeUnın taymıı:.tle aylık dilerıne bir ı.stikrar vcremedlklerin te.. Ber,ı·n ne dı·yor ·A. ,.. __ • Dünku a 1 gunu ecyyar lll.0 e.rı- s· •-- t ta b 
r'UAe1&oCn1e 1.opluluklannı v~ her ne. ink' f de rt l.Jl&"aPUI'• aJUD tam aS!.Jıltaklar n u rı vı:. u ıı s - yid etmekte<Lrler. Mese~ Len:ngrad 

v den halt> malzemesıle, llm&n tıesıis - mıza kaJ\ll Letl 1~ e ,, n ve a an Singapur, 14 (A.A.) Çar. bet9ere göre fiil n ı;cr lereıt zam m k. önlerlndıe a.y;.ardanberl müstahkem 
ler!n bombalaını~:r. he.v~ haııc5'. erın~ re.rımkc?1 melrn.d şamba günü Singapurda ncırcdilcn tarının hct;:ı.bmd~ verg. tev'dfatı ve m vzilerde yer şm o;.an ve bu s beb_ Berliıı. 14 (AA) - D. N. B. 

Berıın 14 <AA.> - D. N'. B: nunıyeıt vcrıci yenı tcrak ı er e c .ı.... cbl' ... d de ·ı u W:.O.Ud a dıı.tı çı.küktan sonra ıst hbk le bu2xlan ve sı:ığuktan blr şiktı.yeti ol. ajansının diplomatik muhab ri ya.. Sovu .... - 18 s .. _ ün" 19 ~ftV ' o d"" d , k vır t ıg c nı lyor .ıu: _....,,,f 1 .... h4,, 1d kt esa •r znm '""'1911CT Oıı.kaumı g .. ....,..,_ cdılmış ve u;oman ar cHarına ar. D" Si h" d d'" <t=u en "'16 m ar ' · •·• mrunası ıtuım ge'eo Alman kuvvetle. zıyor· 
Yare t.a.~enı.r.. itgid artan bir baskı yapıt un ngapura ucum. e en uş... n~t!n1n tav n nd muhtel f tsUh - rinin her va ıtaya mUracaatla cebe _ M • E.d.e · M ' d k" f 

1
. 

- fl g c man hava kuvvetı, bahrıyeye men. kakı olanları her ıııtihkakı ayn ndZ.<ın decıekletl takv yelerlc bu muhasarayı • . nın ouova a •. ı . aa ı. la 1 S• mışt.ır. .1 Sol sub 20 avcı tayy.aresı :refakatinde baTa a mır. '"'d t .. ,__. ri ve bu muhasaranın yetlcrınc aid haberler, butun dun.. pon ar lnoapura K vvedc müdafaa edı en 1 1 Ki e enw.ı~ d ak' d B Al 
u . . ... n- takriben 5 O bomoa tayyaresinden Madde 3 - B r nci maddede sayı ı gcrllerlnı t'e.ın n ,ç n d, Wolhof b:>yu_ ya a ltı uyan ırmıştır. u, -

d "" '* hun mnkı~ne ka~ yaptıııunız m a murekkeıb idi. Yük ekten uçarak Ut. hk:ak1ara münın U olup nfr.tan V~- nu tehdid ~n Sovy t kuvvetler n· sı. manya ile şarki Avrupadaki müttc. ogru suratla v~lı:Iyetll bir hu~ .. ~m leenf aııl~Q yaklaşan tayyare teşkilı, avc lar!mtz Y cı..:;mf haddi kanunla tesb t ed lmL k m\ tab 1 tıaa r•ı arla oradan Uzak.. fiklerinİn müdafaa çarp sması h k. 
ıkıt alarınm:ın verdıgı te e at t fı d 1 k k ·ı Y rek muayyen m~amlann takd!l' ne la muı.ları O.~ gelr'tten 12 Ye 13 kında birçok memlek tlcrd mev. ~ f _.ıı c:1 "'}d" Dli b"'t'' ·· ara n an yo u es mc auretı e , __ ,_ b . er Up ve ·ı e ı· 1 oen aua cgı ır. n u un gun k b 1 .. .. b' d"" bağ. ÔUMU&Tll. u mıa.nn v - Bir nclkfuıun 1zı:rıh'i Alman tcbl'ğ e' cud anlayışın arttığını ishal et. 

1 r ıyor ar lnkiliz «>pçu birlikleri bahriye ile mu a e e gwmuş ve . 1
: ~man nllllıt'IDes: yn' l arın tııkd rine Kırun nun•aka n 3 eh mmlyet mu - mektedir 

ıtb. r1ıii yapmıtlar ve laan kuv. tayyaresi tlllır b edUm ftlr. O ger 3 Q1bldır, ha:rebe'er cereyıın e ğln blld:rd kten • F' l d" L 
63. <ıs.. &anlı ı lacı saJfÜA) Tetlerımi:z Ha.lfaya ctV8nnda dü., tayyarenin daha taluıb edilmiş ve Madde 4 - !\ rmct mı:ıdde muc b-.n. sonra ımeı'ke-ı mıntakı>. nda Sovyetıe_ Ba~a kahraman . ın an !a ~ 

hUi boJunca ilertl.yen djer bir Japon l I . ,_ b' ı_ _ b hır çoklarının hasara uiramı.t hu. oe yap lan zamlar asıl Jltlhltu.ların rm devam eden ta!U'?'Uz!ar.nı g ne plls mak uz.ere. yalnl7 bır tane rnua.. ~alan ,......,,,, man meY%.I er nı 11l1tl ır vom ar- . . U ede l"''· -••tı •-"b d- • - . t l k 1 l iL \/_ 
l ~. bU&Utl dllilJl&llw rJc'.S lardw. lunmaa kuvvede mubtemeldır. Şır~ her b •ç t.aaı ..... t:..... ""'"' .... er ... Jtürttük erini, :f.a.lt.a.t ş,mal :ıuntalta _ t~•n87 ~~ m.cm e .el er ·ı.;ıo~c. 
ıa .aıde bu.1Ml4utu Pahl.ıle oehr1 et - dımaaa tv1mUf d · alınan rapOl'lar, haaaratm hafıf ~ olunur. nda mu'harebelerm W lda,y t.epele _ vızm.ın katı suretle Jmh sına ka. 

n.nnda dCer 'la onemil me\'kle ulq., ~ t.wltf • ow .. .;.. ... u 'Ye takriben ss kiı"nin öL Yakacaıı DDJIDI rıne fnıtjkal ede•ek devam dalı eye - rar vermi,lerdir. Dr. Gocbbels'ın 
wşt.ır 1 .. (AA) R b.. --· Madde 5 - 3o:ı6 ve 3661 ee.yılı ka_ bildi rd'"" 

Arn. BerHn. -w - ... , le . dı.iğümi ve 7aralandtiın1 bıldinneL DUD b1ldmıler ne tlbi DlU&f ı \'e üc... d r:tn1 nn " aiyaei kiyuetin ni.bi olduğuna da.. 
eıiıaQ '-11Me •-1'1 baU. llU'!' lıi: Şı.mali Afrikada düıtınan k.end tedir. retli mmııurlar a ııübay ve a&lrerl me... Almanlar, bundan evnl Wolho! bO. ir sözeri, artık bundan sonra in 

Toicyo H <A.A.J - ~wluk deniz ~tkırinia yanhnıile Sol. Vaıineton., 14 (A.A.) - Harbi.. murlardan 1500 ve dllha yubn ra • )"WlU mrlıyan SovNt kuvveUertni, bu meM!eket hakkında tati>ik edilebi. 
UDluml lltı.:"argn.bınır. tel> .tı: L • • d ki Alman • İtalyan " ~-ua• la M! D kuvvet.Jeri.n tab atle don.mu4 bir halde ) Jt "b' - •• • Z' ,___ Haw&ı"zı!n Ol dalt rda bıı· Ja. )um •e9tının c w • • .. &Ye nazırlıgı ı.c:uı,..ı: kAılwı yerleI'de dlWDA wemw..,et u.. bulun.an bu nehr n batJ kıyısında b r_ ece tıı ı gorunuyor. ra, uu 
J>On ~lcaııaar 3~ 0001 :uı.aluk Lex!ng_ mevxilerine yaptıaı flddetl! bucum.. Filiplıı aıdalaa: Dü~n Pazar. lwıwıı.ara her se.ne Teşrııı evvelinden ç nokt.ayı ellerın g ç'rdikUn sonra memlek-et, doğrudan doğruya teh. 
!ıon t!ı>illıde ~ ~r~ ioıYYariı ae.. lara cleTam etmıttır. Batı Strenaıka.. teei shil btikpf bareketi madıiye- bet1emdc ve lılarıt n bay8inıt tadar de durdurabllmışlerd.1. Acab:ı., Walday tc_ like çevresi içındc bulunuyor. 
blı.&ine ilt1 tlorpiJ ilabet ettlrm~· da her iki taral keııf ve topçu faa- tinde ıki ku"YVetli bücum yapnuıur. ~ ~:e~: esas!ara ıöre y.a_ pelM°'ne karşı yapılan bu yeni taarru_ 

Bu ~u 'bir '211.tm&ın muhriblıllin liyeti yapmlftlr. Alme.n aavaı ve Bu hücumlara .topçu ve hava ku,,.. A _ 1 1l& 6 ııcı dertce ol.anlara her 7JU du.rd'urabllecet\: derecede kuvvetll 
~ Jtı.&r..u'lmlılt için stırai.le .tuka tayyareleri lnsiliz kollarııaı, <>- vetleri eaaslı yardımda buluDUyorw ay 30 lira. !lld rler? Almanlar. buna mecburdur. Kont Cianonun 

Peşte seyahalı 
dalma.it mec:ıburl:retuıde b'U.ndan mob'I topluluklarıuı ve tayyare lardı Kıt'alarımıa:., her ik.ı hücumu B - 7 il& lli iDc1 dereılCde olanlara ar V'e şa~ bu bölgedi! kAfi derecede 
dolayı ~ 'alı oatııfml te to 1 b l ·-'ardır Mal . 1 " k her ay 15 Ura. kuvvetli olmayıp c'.a Soyyet!erln bu 'JP._ 
l'id ~~ IP.111. : ~ ........ c de- meydanarlnl bom. • am... ' pü.lıkürtmiifler Te Japon ar asır a- n taarruzlarını durdu"amularsa ve 
n!Jlaiı~· Buaun"'- ~·'itı tLcL ta ada,Nncla La ValeUe llmaa.ı ve yıblara uiramılllard.ır. Amerikan yo :M.ackie 1- Bu ~a':lun mucbnce ve. bu tepelen Sovyetıer"' ltaptmrlarsa o 
da.li ~·~e~: 1:1:ı:ıın .,_ lnciliz tayyare mey~anlo.rı teeıale~ı Filipin nvvetlerinin k4yıbları JllS.. =:.-ım:: ~~~=~:ı:r: rnnıı.n İlmen ;ıö!U ile Wolhof nehri ısa.. 
nuş olıına& Jıt . n1 k. vvetlendır - ..Und"z hava hucumlarına uı- beten az olmuttur. D~n bava dım .ergilerlnıe tAb. o'madığı g b borc h.a4nnda ve Lenin raı:ı önlermdeki 

Roma. l.f (AA.) - Koot CiL 
no dün tıoee Budapettcye hareket 

lne1ttedlx IJD.i. u aece nr OuşrU1.nln 3 bomba tayya. hareketleri kara kuvvetlerine yar~ ~ de hacai kabil det.ıdır 1'unırn1Arı ook tehlikeli bir ŞtJt l alır 
Bir. hu&ana (tD\lsl b•1U'1W1 • ~: ~u sırada düfiirülmüştür. dımdan ibaret ltahnıt ve iatihklm- Madde 7 - :\iuıtu·eıe ile istihdam o_ -----------------------------.. 

etmittir. 

'I'oGtYO 14 (A .'\.) -- ım~rat<>rlq.< u. ftaJyan tıebtltl Janmı.aa hid>iT hücum yapılma.. luneııl&ra bu kanunun ~llmulU Y<'k.tur. 
rnuını ka.rergAhıııın tml'i•' 14 (A.A.) _ İtalyan or- mlfllr. lılavakut JDAdıMer 

B.:r d~ dıenw.l;ıaı ıo a..kinun Roma. • k ar ahının 591 nu.. MmaJdaı.t madde 1 - Bu kanunun 
da Çin den zın1n cenu.'bund.-ı hukuku dulart u~~ ar g B d 8 d mer'.b'etl tarlhtnde."l en-e, Jt.adro6u 1L 
®ve! b.1deleri hil~rtna 5167 t.on:uk nıaralı te1:Jlıgı: f d Soll m. •ır gon 8 omuz ga ıedilen, Vetilllet emrıne alınan ve iş. 
l!am'1l.,Manı haıt.ane g~ı batır • Dünkü cün zar Ln a . ~ • • den el pSt..'rilen m«n\.lrların ay.ıklan 
~. BGt.üo ~tu' ve 1 tlfi mlls- Halfaya lteıtimindelci me."YZtlerunize o··ıduren çocuk 13656 8ILYllı u.nunun muNkkaı liırtncı, 
1'aoe. olmaık üze e gemJnl'l mürette - ka ı bava. kaTa ye decıız .~bar. onoocu ve 4122 &a.vıh kanunun mu _ 
~ L._.__,,_,_r.ır l'f • -1...l tle de'llam etmlttlr. Ba. -vaöat 1 inci ve 3888, 39G8 M,.vılı ta • .. ~...... · d ani flaı<Je h' -'L" -'-- dd J--' 

Mühim mubııf'M-ler uns· ikadan yerilecek ı.....,ır <Bae tarafı 1 buıl aaJfada) nun'!arm muva.kka..t b ....... ı ma. e Ol 

Tolcyo H CA A > - Nf!şrediltn eon tı ırena k. Ziraat mücadele te,kilatı ve mü.. mucib;nce ver!ın kt.e ol n !aı-k'.nr:.a 
td> ~ gör en mtih nı mı"!.B.rebe}E:T mi.ilim haber yıo ~r· Jtellef avalar Gebze aç.ıklarmda Uga edilen tıc.$k.lA~tıan açıkta ka an fic. 
oı .. ~--- l ......... ının 20 Jtilom~tre c_e_ 1 1 d retı memurlara hususl kanunları mu. 
~ .......... ..,_ k M • kara •~nlarmııa olan 25 az\ ı o. d ll'Ubun<ıa Balanga arımadaslnın da~UA Dü Ü ec ıs ....,... 'T c b nce verilmek.be ol.an ayhklar a bu 

bG«lerinıde cereyan etmeı: t.ed r. Aıae- n muzla karşılapnıp.rdır. Domuzlar t.anundaki esaslar dahilinde :ıwtınl8 

Bu Akşam ŞARK Sinemasında 
Güzel ve esraıengiz meçhul kadın ••• 
Saadete wsa:nl§ ve at&ı için çİrpınan kadın ••• 

SYBILLE SCHMITZ 
AL BERT SCHEN ~AIZ ve MARIA V. TESNEDY 

ile brabcr yarattığı ve bir kadın hayatının feci e rrını canlandrrdığı 

MAZİSİNİ UNUTAN KADIN 1flcan ve p Up n k 1vvec:lerl yarım.ıdA- k 1 . ilk anda Mudarlı k.öyündcn 1.3 Y.af. W>!d:r. 
ll1n şa.rt ~1 n n m ~!•s.;tnı ta:ız'ın muza ere erı larbıda A!Qdi oğlu Sıtlının üzerı~e Muv.aJdcat madde 2 - Zat m aş' an 
ioln ~ P-f?fittP. sarfeEektedı.rl~r. ıakhnnıtlar, faıkat çocuk çevik bır e!lh-:b'!eri bu 'Unun muc b-'nC" nrile - f.iimindc bu muammayı size balledec.ektir. 
~ Nişi N~ ga~ nl~~~ 14 <A.AJ -· Bü:1tik ~ hareketle kınma tüfciınin iki kur- ~ ııam'.ardan eub r. 1: 4\ a:nna ,tn

1 
- IK.1 RUHLU KADIN ... NE iDi? •.. NE OLDU? ... 

bir habere "före dll'jrtı&n ...... ~ ~---wıı • .-1.a .. tJSIDılla M~ ,ununu bunların üzerine bofllltarak allrot ~nı Mart 1942 " ç aY ... s SEVMECI UNUTMUŞ ... ve TEKRAR 11.<=KA KAVUŞMUŞ. •. 
ta......__ il ıi .,,. bu kWI'•"'"' 1ı1eoUa' ~-- - be .ı. • ~nna ~,t>nmu eun!!t11t ahr'ar ~ :--ı-.n &O bln it tr ~ kı\'~ B1riDOi ..e ttndtetrin .,,,., • iki.ini öldünnütt\ir. Bu ıilan ~Ü: Bu t.a.nm 1 $\ll>at 19n de mer'ıyet. Bu ~~m içın yerlerin z1 evvelden ald:ı.rınız. Tel: 4()380 

her te3"den enel '1 fM8t Ml !b#mda ma..tıem\ar ~· ~ rültii.ile domuzlar lıtihmetlerı~ı nle\1dlne ikona-aktır. ~=:::::::::::::::::::::::::::~ ıblustaı1bdir. ~ bllml'llllD bU1 ~u:: avc:ılardan Ceın.iiin üzerine çcvı.. 
Slnppmoa dotnı . ~ )AfQlı& kabUl ~T ' rince Sıtk.ı 'b~nı çekmiş, do.. EL B A M B A 

Tolryo, 14 (A.A) - Ofı: ııe o.- .-a ~ ' muzlara aaldımııt. evvela 110 kilo ,_.._. 
Son 24 aaatlik a.keri ~rekAtt• ağırbiında azh bıır domuzu karnı- Sinemasında 

biiliauım yapan Do~i aıa•-:iri 5 ı·ngı·ıı·z ticaret Dl detcrek ve gözlerini oyarak öl 
bıidırdiiine göre, Japon kuV"f'dııe - düı:ınıüftür. Sonra diğer dört do. 
Negri Sembilan eyaleti h.udu nu b t ld muza dönmüt, ıiddetli bir boğut-
l~çtikte.n aonra, ~alaka c.ıvanııda- vapuru a ırı 1 IDlly'l mütealtıb bu <Uirt domuzu 
it! bu. eyalet d~ılınde bırçok fC- _ Reamt teb.. da bıçaiilc öldürmüıtür. D ğer bır 
hırlerı ıwal etmtflerdır. aerlisı, 1-4 <A.A:> . höcuml domuza b.çağını •pladıiı sırada 

Malak.a boğazınm kıyıları bo- J.ii· Bir d~ ,i.ddetii 21 .00() müvazeneaini hyıbcdcrck düşmüş. 
Yunda ilerlenn diier Japon kuv.. d~ sonra AtJaııUkte ~~ hi.rna.. kar yı.ğıt:ılarına aaplanmııtır. Ya.. 
'Vetleri de, Kuala La.m.purun 100 to ill'to selen Te bı-n 1 

.f ticaret rah bir halde kaçan bu domuz da 

2 ~üylık l"ll.rn birden 

1 -FERH D iLE ŞiRiN 
Tlirkce sıör.ln ve ı-ar ılı bUrük 

şart fllm1. 
Şa.rk.ıla.r: Suz.ın _ Oüı;ın • Be -

mha _Numan 

2 - GANGSTER KADIN 
Frana zca 

MİLBURNE STONE 

Senenin en yeni. .. En heyecanlı... En güzel filrni 
A 

Bu akşam LALE Sinemasında 
CLAUD.:TTE COLBERT - RAY MILLAND'm 

yarattığı 
v 

AŞK DOGABKEN 
lulo.metre eenub bat.uın~~ Sc;re!ll- en kafilCllİ içinde .eyreden biraz eonra kara ap!anıp kalml§tır. 
ban ve Sepa:n.gl ;ı.aptetmışıerdır. ~u batıJGll~T, .a}ı'li el Al Bir avcı k.afilesinin hayatını tek Mü h Macera F ımı 

Yarımadanın doğll8Unda, J~ lngiltercoin doP 
1 ~ bü.. başına ve bileğının kuvvetile kur. 1\-il-av•ete•n•:•Ra.k••lc:ıse••'I'•A•i\•i•AR•A•_, 

19 39 _ 1942 acnclcrındc g çen son dünya 
mücadele& •.• Par s'ın ı t>a' a as nda yaşanan 
romanıdır. 

vak"aları, l panya 
en buyii.k b r ~ 

But.un İstanbul gözlerinde hayret ... Kalplcr'ndc heyecan ... 
Dudaklarwıda takdır He bu fihni alklflamak. 

~uvvetleri IÜratle Slngapura dogru •"Yal taYY8~1' & te.iele. taran bu merd ve ~ur çocuğa av. "' 
ıl~rlcycn lot'aiarın sağ kollarının ~bir fabrikaya veff~aı:tle bü.. cıiar 1 O lira para mükafatı vermİ§.. •

5
•
00
"''';;:;: .. ~~.:::::·:"""'"'""'"'''"" 

lıızalanmamnı muhafauya gayret . b,_._ı:lr bir ~.!n toy ilitıoluk ler ve bir paket kırma fi~i hediye 
et.rn_._, d"rl rıoc uy.- CJNV'V n _]. LIA d' b" .. ıl ane ı er. etıuitler ve betırmıtlardır. ettni§leroır. r a ıse utun av<: a-
" İngiliz kuvvetletİ, Japonların bo. ızn ticaret. vapurun~ er bir gemi, rın ve Ge'bz.e ziraat muall.in:inin Ne.sriıa.t Mlldüril: Clbad Baban 
Kaza bakim o1an alaka tıoprak.larına . ~te dıi ujraınlllt1r sözleri önünde "'~an etmııur. sABiBl: A. i:IU'em UŞAXI.lOlL 
ail'lllelerine mbi obak için Jid... ~lll..__1 .. ..ı.. ctdcil tıaear& • 
~ awbareb.2ar -..ım.ek$ediı'. ~ 

Yer bulmak için numaralı yerlerinizi l\rtfen erkenden k.apatınlz. 
Tel: 43595 
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i E SABA t ö LE ve A ?"ŞA i 
Her yemek.tan •onra gündtt 3 Jela muntazaman Jiılerinizi lırçalayınız. 

Türkiye CJümhurlyetl 
:merkez Bankasından a 

( Baş tarafı 4/2 inci sayf amızdadır ) 
TL. .t.Jm ve Adru 

110.51 

8 .48 

Ziraat Bankası Kutah1a tabe.lbı.lıı ıs.un tartlıli teTllla.tı 
Yö!Yös Berııer f;.Jaeti Mllhendislerinden TufCent SammeJ 

Ziraaı B&nkası Of aj.inaınm H.l.Nl i.u'tlall teTdlatı 
:tatanbııl Beyoğlu Dördüncü Bu'ku:k m&hkemeelııden ıCn.dtrUeo 
<Tapu Memurluiunaı 

Ziraat llankam Demirel ajansaıwı 21U..Hl ta.rihll tev•lab 
1.- KurŞUnlu köylinden Mehmst 
3 .- ıturşunlu töyü:ıden Ha.cı 06lllıall 

26.47 
20.47 

S.30 
9.52 

12 34 
5tl9 
'l.12 
8 .95 

88 80 
1cs oa 
113.68 
U7 
4.47 
1.62 
o 22 

29.47 
'P.47 

947 
9.47 

29.47 
9.47 

11 .02 
14 47 
89.47 
24 47 

l.34 
0.63 

44 4'1 

,99 11 

o 48 
0.39 

1.44 

o 47 
16 97 
12 37 

2 24 
2.24 

8.G3 
8.63 
8.63 
8 63 
8 63 
8 63 
8 63 

17.65 
8.63 
8 63 
8 63 
8 63 

17.81 
8 IS3 
035 
7.45 
o 33 

122 61 
14 ıs 
16 s~ 
IH9 
20.64 

158 07 

0,13 

7.51 

10.63 
H0.81 

eo 7tJ 

-.64 
24.47 

-.47 
9.47 

1.28 
1.03 

-.64 
4.44 
4.89 
8.'76 

H.03 
8.23 
l.63 
•us 

-.07 
-.o 
-.1!8 

12..33 
'7.22 
l .'78 

-.45 
1.56 

15.47 
1.89 

12 59 
2.7~ 

Ziraat Bankası Durama $ubeslnbı !9.9.Hl ı&rlhll tevdiatı 
Cumalı dtöytinden AH oillu 1amail 
Cumalı k~llnden Koca .A.'1nı«. ot. sa.brl 

Ziraat Haııkuı Amas7a Şubesinin 19.t.Hl tarthU tevdl&h 
Kale ::Cö.YUnden HaUi O~. Mehmet 
Küpc~ez mahallesinden Abdi Oi. Mustafa 
SUınek o~. a · d ~, 
Oözle.cte11 Mahmut 
Hacı Sl.Heyman Hacı Ser 
Yozgatlı Ahmet kız.ı Bur y~ 
Çürükçü O(t. Mehmed Bayram. 
Mecıtözülü tlmıh.m 

11 Deli Hasan 
Hacı ~ kız. Melek . 
Kes m o~. Hafıdı Osman ve Elvan zevcee1 Azize n kızı ttmızııınhan 
Saçlı Zade Zlhnlve Fl.tn.at lrocuı Hamdi 
Osmtın Otullanndan lldwtafa ot. HA!lz Mehmet 
Meydan mıa.halles nden Abacı Ot. Torunu Ahmet Ot. 1'4ebmtt 
thsanıve m:ıhal~:nden tbr&hlm 
Oğlu 1sa 
İhsaniye mahallesinden Ali ot. A.r8lan 
Kurşunlu mahalles.nden tsta.nbUllu ~· 
thsa.nıye JDAha.leslnden Usba Ca!er 
D ik Ku:a.ıc Oğ. Nuri 
D\\ktstaıı Muhaciri Şerife 
Abdullah kızı Ayşe Köylü 
Kara İmam Ol:lu Muıt..ara 
Racı Basa.n 0ğ1u Hasan 
Nalbant Hacı M"hmet t~mınu Sadl'k ve Feride 
Meydan ma.hallesiııden :tbaç Otlu tızı Em.ine 

ZlrarLt Bankası ~anumn $ubesinln 13.11.9U ıarıhll tnc'Jfatl 
Hacı R.flsey1n vereseleri 

Z'nat Bankası fstanbut Şube!inln 13.11.9U tarihli tevdi.ati 
Nes'ct 
Fazü 
Ziraat Rankasa Kula ajansının U.11.941 tarihli teTdlatı 

Eski jandamu. komutanı Saltı.hattin 
Ziraat &nkıısı J.\'l:ılaf;m Şu~sinln 13.11.9.U tarihli tcvdfa.iı 

Pöt.ü rg" n{lfus m emuru Kadir 
tm•k Oğ. RUsey<n 
tın it Ol'ı' HUseyln 

Ziraat Bankası B"I Şubesinin 13.11 .941 tarihli tevcU.a.tı 
Nez he vc11s. Vel yı-ttln. a1ay 136 MülAzım 
Ayten V'"l•si Ve11v')lt n 2 24 Yılmaz vel's· Veli1tttm 

Ziraat n.ınknsı Vize ajaıısının 19.11.9'1 ~hl; tcvcllatı 
Mustafa .Ua 
Hil.sey n OQ". Mustafa 
B. Ahmet 
Halil Oğ. Mehmet 
İbrahim Mustafa 
Halil Oğ. BekJr 
Mıı~..:ıfa O~. Bal'h 
Salih O"'. Mllmin 
Ahmet Ot Mehmeıt 
Bıeyram Oğ. Mehmet 
Mruıtafa o~. İ'b 'ş 
Qs.m.ın O~. Kerlm 
O!ım.an Ot. Ali 
Mu&t.&fa ot. Ari! 
tbra.h.im Ai& 
MuraL 
MQ,t..,blt Süleyman 
Bnbaşı B, Hikmet 
Bayram Ala 
Ali Osman Dtm1rköYlll 
Molla SWe:rman 
Mwa! Ot. Ha.un 

Ziraat l\ankaı.ı Haymana aJe.n.ının H.11.Hl tarihli tevdJ&tı 
Kurba{ıl\it köytl mültez!nı4 Ali 

Ziraat Banlnul l\lenemen ajaJUPDlll H.11.Hi wlh1i tevdiatı 
Kahveci Bedri 

Ziraat P.an.taa Naıilll Subesl.n.ln %1.11.Hl e&rihli tev.Ua&a 
Ahmet Emin 

Zlra&t Banka&a TrabZ'ID 611beshıbı 11/12/941 tevdla.ta 
:tsman Fl'akkı Ask~rllk daıresi heaa.ı> DlA!'ımuru 
Hatım, Çukur çayır mahallesinden Sivri otlu Ahmet ... 

Ziraat Bankası Ceyhan Şat>eslnlıı 16/lZ/·U tevdiatı 
Tesr:at Ş!rt.eti 

Ziraat Bankası Bursa fja!Mslnhı 18/lZ/U tevdiatı 
Ali ııızıı., San'a' Okulu sınır 1 No. 146 
K;ı.)'a Ali 

Ziraat Banka&ı Şarköy Subeslnln 18/1!/41 tevdiatı 
O.mıan Nuri, htldlı :m&halles1 
Kara Mutta.fa, Çın.arlı köyünden 
Zlnat Bankası Taytanb 6ubealnln 1'7/1%/'1 uvcllatı 

Mehme;, Ahmot, Fatma tar181 Şerife, Çu".rur köyünden 
Vell oA"!u H . Ahmet ı 

t.ttadc O. Tahir veresesi • 
H. Mem ş o~. Mehmet. verese.sı • 
SerdArzad.e Mehmet. Et. vıreseslı ı 
Caraao Oğ. Tevfık ve Mustafa ı 

H. Arif oğlu Ahmet 
Nuri Otlu H. Ad 
Abd•.ılla.tı OA'lu Hasan 
Nuri Ottu Ali 

Kadıkllyde.n 

JI 

• 
JI 

• 
Halil Oğlu İbrahl."D Çavuş 
KOcUk Ahmet vere~ 
Sarı Mahmut bin Sabit > 
Zirnaı n,nkag Tll\'A&nh Snbe.<dnbı 1'7/1%/.U tevdiatı 
Gedik Oğ Abdurrahman veresesi Kadıkiwden 
Nuri Oıtlu A.11 
San MAhmut vP.rese& 
1brahtm ve Halil 
Koca H otlu Mehınf'lt All 
Kadı otlu Halil ve Çakmak ~lu vereses1 
Madan oğlu Halil Crpanöz'l lköyllnden 

... 
Tavşanlı 

• 
il 

oö:cUk köy(indcn Berber o!lu Ahmet vereı.ell 
Madan otlu TI.uan 

t 

açıl~ - lr.apan~ fia.tıarı 

~ yt k&P&nlf 
.Londra 1 Sterlin 6.22 
Nıw. Tork 100 Oolar lW.20 
.:.tadrid 10-0 P~&a 12.89 
- :.OLDOIJ• ıoo but Ki. 30.88111 
Bir altın Ura 29.90 
2• a.n.raa bir ırr.un. kUlçe 
altm 427 

&abam Y• T: il rilA• 

" '11/2 93J 'rilrk borcu 
tıram 2 28.20 

.................................................... 
_., ___ Acele----. 

SATILIK KAMYONLAR 
9S8 Doc. 933 Opel, Mo:.örleri 

Yeni ıta.m.lr ett.Uil:nl.f. Tamamen 
yeni vaziyettıe. Aydın Oteline 

'\ müracaat. 

7Aı.7i - Edirne kız mıuıll!Q meıte 
blııden 1927/lDld seneler'ndt e.ldıa~ 
rne2!111\.;yet. oehadet.na.ınsmı k-ıybett!m. 
Yendaint aı.acaaımd.ıın e*1slnın lhWc 
mil ~tm. -

ÇorJa: m öncü oklll b.ıeötretmeui 

Zekiye Olçum 

# • FOSFARIN ZIYA • 
ÇOCUK MAMASI 
Bebelerln; dişlerinin koıay çıık,.. 

masmı, 'tonoul ve •lll'büz o1mala. 
rını ve erken T(1rümelerlnı tem.in 
eder. 

Dtwo: Ziya wıları ve alda 
mUst.ahz.aratı fabr,Jı:.aaı, Volıt. Han 
No. 2.6 A5Ul.aaltı Cad. btanbul. 

3 KiŞiLiK 

Bir Alman aı:esi 
4.5 odalı, ntanzııralı a.partınıan 
ara.maıkıUı.dır. K.ıı.lotlte.rlc olması 
tercih edilir. Tele!on : 44872. 

Harbin bıtlangıcından beri TUN GSR A M am· 

"pulları stokumuzun korunması ve yeterek kullanabıt .. 

meal için karfılaştıgımız boyok gOçlOklere ragmen 

mo,terllerilerimizin hergon daha çok artan bütün 

jıteklerini önleyebildik. 

iki yıldan beri ilk defa olarak mallarımızın yol• 

ıanmaaında beliren yani zorluklar neticesinde bu lık· 
kanun ayı içinde bir aralık elımızde TUNGSRAM 

ampulları kalmamıştı. Bundan dolayı mo9terilerimiz• 

den ozor diler, fakat ayni zamanda bOyOk bir parti 

malımız geldiğıni ve bunun arkasından dığet partıle• 

rin geleceaini umduğumuzu ve böylece yapılacaR 

bOtOn taleplerı karşılamasa devam edebllece~imizıl 
kendilerine müjdeleriz .. · 

BURLA BlRADERLEB 

BAŞ, O.İŞ, NEZLE, GRlP, RO llA T-IZMA VE 
BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. 

TL. 

1U8 
2.83 

-.61 
-.23 

8.98 
-.59 

2.58 
- .'77 

4.04 
1.152 
6.'74 
1.92 
2.82 
7.28 

10.77 
1.90 
6 .56 
1.14 
4.81 
1.24 
1.14 
9.83 

- .17 
4.54 
2 36 
4.38 
9 51 
1.17 
2 .82 

- .37 
3 82 
3.74 
3 .59 
1.36 

- .11 
-.04 
- .14 
- .30 
-26 

1.68 
-.13 

Sıhhiye Veületlnin ruhaatıaı balsdlr. kabında sünde 3 kate alınabilir. 

İ"11ı ve adres 

Molla HUseyın otlu vereıeıl. QölcUk töyilndea. 
Deli Mehmet. oıtlu Mustafa vereeeeı Oereott tOıJUııdeıı 
K.a.vas otlu İbrahim vereseıl ı 

Deli tm.am otlu Ahmet ı 
Ha::ı Ahmet Afıa vere!eli • 
Bavab!clı.r Ha8an vereaesı • 
Tekken.ş!O oilu Hüsey.ıı ı 

Derviş oit'iu Ah.met • 
Sarı tmRın Ali vereaeıı ı 
ömer oğlu Ali vereeesi ı 

Hacı !'~maıl og-ıu Ali 
Hacı O&IIUln o!llu Osman v~ 
Veli oğl·J.. Musmfa vereseal 
Arslan oğlu Hasan vereaeal 
Deli Osman verese&t 
Hacı oA'l~ Beyti veresesi 
Hacı ~'1>er o~lu vereseııt 
Paurlı oğlu Hüseyın veresesi 
Oruc oit'lu Ahmed vere&0 si 
Oruc oğlu Mustafa 
tsı~ oğlu l\lehmed verese!l 
İı.14.m otlu H Ahmet veresesi 
Semerci kızı nuk!ye 
İlyas oğlu Ömer vereses· 
Oruç oğlu isınnll vercsesı 
tıyruı oğru Mehmet \•crese&l 
Semcrcı Oğ. veresesi 
Himmet OA". Hüseyin 
T6~ke:ı:şın oğlu AU 
İstanbullu Mehmet 
Semt'rcı Oğ. İ'bbrah m 
İlyas Oğ. Mehm~ veresesi 
Dei.i Osman verC6e& 
H immet. Oğ. Ay'e veresesi 
H. Ahm~ Oğ. İbrahim kı.zt KA.mile 
Resil kansı Şerıte 
Resi! o~. zevcesi Sa.de 
RMll tbrahlm kızı Sertte 
Abı1in fcızı Şerlle 

~il Ot. Ahmed veresesl 
Recep otlu Mehmet 

Ka.raköfdeo 
All köyUnd.tQ 

• • • • , 
• 
> 

• 
• 
• • , 
• , 
• • • • • 
• • • 
• • • • , 
• 
~ 

~---- SOMIB BAıtll \1 
iplik ve Dollama rabrlkaları Mleııeıell 
Bursa Merinos Fabrikası Müdüriyetinden 
Muhtelif eerv1Blerımlz1c m~\·cud nıünhallel't 3659 numaralı tanuıı 
bWtümleri daluli nde 

IMTIHA LA MEMUR ALINACAKTIR 
Talib1er.n 35 yaşından fazla o!mama&ı ve &B'.terlik\e aUUtaaı bulunma.. 

Dla6l !Uımdır. İsteklilerin ~eraıt..i w Jmtllian gUnünil öareruneıt l1ure 
ıpJl3en veya posta vamta&yle 31.Ufı w.nhine tadar Fabrika 

MüdUriyetıne müraca&t.ı.arı. 

İstanbul Amerikan Koleji 
Direktörlüğünden: 

ArnavudkôYU TramfllY cadde~inde lltA!n Kolejin tahtı tas..rrufund& 
buhınan Mwruruf konag •. enkw müteahhide a.id olmak üzere, yık.tınla.. 
ca.ktır. Şart.namesi Arnavudköy Kız Koleji bpıcısından alına.bilir. Ta • 
J.iblerln 20 .K..'\nunusanı 1942 t.ai~.hlne kadar mekıtcb ida.re&ine t.ahrı.ren 
müra.oa.a.tlan Mizwnu ilAn olunu:. 

~ ...................................... r 
TL. İsim ve adres 
-.ı 7 Mestsn kızı Ayşe • 

, -.23 Resil kızı Fatma > 
- .30 Resil O~. H. ibrahım ı 

6.64 H . İbrah m D3.Yl veresesi ı 
- .36 Mest-.n Oğ. kerimeSı şer.re ı 
- .04 Mestan Oğ'. H . Mehmet. torunu A3'lt > 
14 24 Bekdnş Ot. veresesı Tepeeit .,~"":t'Dı'"""*--
3.11 Qom'1k o~. Hüseyin veresell > 
4.48 ömer veresesi > 
6.91 H. tbrah:m oğlu Ahmet V. • 
3.42 Ebubekirln Emin Yere!esl • 
2.21 H . Bey oğlu Halil veresesi • 

-.1 't Hacıbey Oğ. Halil • 

c<MalHıdi huPıtlıii tlii• 10••i ............. 


